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Sammanfattning 
 
Electrolux i Mariestad tillverkar frys-, kyl- och kombiskåp och står inför en rejäl 
utmaning i och med hård konkurrens från låglöneländer. De tillverkar cirka 380 
olika skåpssorter och syftet med detta examensarbete var att ur 
Mariestadsfabrikens helhetsperspektiv utreda den optimala batchstorleken. 
 
För att nå en förståelse för tillverkningen utfördes en mängd intervjuer runt om 
på de flesta avdelningarna. Data samlades in från interna databaser, litteratur och 
även genom egna mätningar. De data som samlades in användes senare för att 
hitta de omställningskostnader som förekommer vid en omställning i 
produktionen. Genom att balansera omställningskostnaderna mot 
lagerhållningskostnaderna och använda Wilsons formel beräknades den 
batchstorlek som generar den lägsta kostnaden för respektive skåp. 
 
Batchstorleken visade sig variera mycket mellan skåpen. Ett lätthanterligt 
optimeringsverktyg upprättades därför i Excel som beräknar den optimala 
batchstorleken för ett valt skåp under en vald tidsperiod. I rapporten beskrivs 
och förklaras dessa resultat med diagram och tabeller för olika alternativ. Den 
optimala medelbatchstorleken blev jämförbar med dagens men med skillnaden 
att spannet mellan största och minsta batchstorlek ökade avsevärt. 
 
Det finns framförallt en begränsning i produktionen som i dagens läge 
förhindrar att optimal batchstorlek alltid kan tillverkas. Det är 
skumningsmomentet där skåpen isoleras som inte har den momentana kapacitet 
som krävs för vare skåpssort. För att åtgärda detta krävs investeringar men 
förtjänsten att införa de optimala batchstorlekarna är ändå så pass stor att det kan 
leda till besparingar på över tre miljoner kronor per år. En upprättad 
omställningskalkyl visar även andra kostnader, som till exempel vad olika 
minbatcher skulle innebära och vad användandet av multiplar kostar.  
 
Författarnas rekommendationer är att förändra dagens tillverkningssätt så att 
monteringen kan ske med de optimala batchstorlekarna. Det kan antingen ske 
med hjälp av ett nytt planeringssystem för bufferten innan monteringen eller 
genom att öppna fler monteringsbanor. Dessutom rekommenderar författarna 
Mariestadsfabriken att genomföra besparingar genom att minska kostnaderna 
med en sänkning av omställningskostnaderna istället för att minska antalet 
omställningar. Genom en sänkning av omställningskostnaden och minskning av 
batchstorleken fås en mer flexibel produktion. För att kunna överleva på en 
pressad marknad krävs det att Electrolux har något annat än pris att konkurrera 
med, dagens styrka finns i tillförlitlighet, både vad det gäller produkten och 
produktionen, samt en inriktning mot högspecificerade skåp.  
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Abstract 
 
The Electrolux factory in Mariestad produces fridges, freezers and combined 
fridge-freezers. They are now facing fierce competition, mainly from other 
factories in countries with lower wages. Currently they have approximately 380 
different products and the object of this master thesis was to calculate the 
optimal batchsizes and ways of production. 
 
To collect knowledge about the production a large number of interviews were 
conducted at the factory. Data was collected from internal databases and 
literature but also through own measurements. This was later used to find and 
calculate the increased costs because of changeovers in the production. By 
balancing these changeover costs against the increased costs from storage of 
completed products by using Wilson’s formula the optimal batch size for each 
product was calculated. 
 
The batchsizes varies greatly between the different products. Therefore a tool 
was developed in Excel. It automatically calculates the optimal batch size for a 
product during a chosen time period. The master thesis also shows diagrams and 
tables that illustrate costs for different production alternatives. The average 
batch size when producing according to the calculated optimal will remain 
similar to todays. The difference lies in a bigger span between the largest and 
smallest batch size. 
 
There is foremost one limitation in today’s production that prevents the full 
earnings from producing according to optimal batch size. It’s the process of 
injecting the isolating foam into the products. Today this part of the production 
does not have the capacity to provide enough products of one sort in a rate that 
can keep up with the speed of their subsequent assembly. This originates in high 
investment costs, but calculations show that this nevertheless would result in a 
profit of about three million Swedish kronor annually. Other costs and 
calculations are also shown and illustrated in the report. These include costs for 
minimal batchsizes and production of multiples. 
 
The authors’ recommendation is to make savings by changing the usage of the 
assembly buffer by one of the two alternatives in the report. Furthermore it is 
recommended to reduce the changeover costs rather than the number of 
changeovers. By reducing the cost of changeovers the optimal batch size will 
decrease and the production will gain flexibility. To survive fierce market 
competition you must be able to be competitive, in Electrolux case that is by 
further market adjustment. 
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1 Inledning 
 
Under denna rubrik beskrivs bakgrunden till rapporten hos Electrolux och vad 
den syftar till att åstadkomma. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Electrolux är världens största tillverkare av vitvaror. Koncernen är även en stor 
tillverkare inom områdena hushållsmaskiner och utomhusmaskiner. Koncernen 
har drygt 80 000 anställda i hela världen varav cirka 10 000 i Sverige. Vid 
vitvarufabriken i Mariestad där examensarbetet har utförts tillverkas kyl-, frys- 
och kombiskåp av cirka 1 100 anställda. Mariestadsfabriken är norra Europas 
största kylskåpsfabrik med en årlig tillverkning av knappt 500 000 enheter. 
Förutom skåp av märket Electrolux tillverkas även bland annat andra märken så 
som Husqvarna, Electro Helios och AEG.   
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Konkurrensen inom frys- och kylskåpsförsäljning är i dagens läge mycket hård. 
Branschen har överkapacitet och Mariestadsfabriken måste konkurrera med 
fabriker i låglöneländer vilket gör att effektiviteten är av yttersta vikt.  
  
Effektiviteten i tillverkningen beror bland annat av batchstorleken. Vid små 
batchstorlekar är antalet omställningar många vilket leder till höga ställtider och 
arbetsbördan för materialhantering blir stor. Samtidigt kan produkternas 
varierande arbetsinnehåll skapa förluster vid sortbyte och innebära 
kvalitetsbrister genom felaktiga monteringar eller kassationer. Större 
batchstorlekar leder dock till högre lagerhållningskostnader och även minskad 
flexibilitet gentemot marknaden.  
 
Problemet är därmed att hitta den batchstorlek som innebär en total minimering 
av omställningskostnad och lagerhållningskostnad. Det innebär att räkna fram 
den förtjänst som en optimering skulle innebära och om denna förtjänst skulle 
rättfärdiga de eventuella förändringar i kapacitet och planering som kan krävas 
för att uppnå den optimala batchstorleken. 
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1.3 Syfte 
 
Examensarbetets syfte är att ur ett helhetsperspektiv för Mariestadsfabriken 
utreda den optimala batchstorleken sett över hela fabriken vid tillverkningen av 
kyl-, frys- och kombiskåp. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vid beräkning av optimala batchstorlekar och utvärdering av 
produktionsupplägg begränsas arbetet till att enbart behandla processen inom 
fabrikens väggar. Det vill säga från det att råmaterialet och komponenterna 
anländer till fabriken fram till det att färdiga kyl- eller frysskåpet står på lagret. 
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2 Metod 
 
Detta kapitel återger det arbetssätt som använts för att driva projektet framåt 
och hur insamlingen, sammanställningen och analysen av data har skett för att 
uppfylla arbetets syfte. 
 
 

2.1 Inledande produktionsinformation 
 
För att få förståelse av produktionen inleddes arbetet med ett flertal rundturer. 
Först genomfördes en övergripande guidning av produktionschefen vid 
författarnas första besök i fabriken. Därefter var det dags för djupare beskrivning 
av produktionen där respektive områdesansvarig redogjorde för sitt 
produktionsområde. Därefter förekom förevisningar av produktionspersonalen 
eller förtydligande av tidigare beskrivningar när författarna ansåg att behov för 
detta uppstod. 
 
För att lättare förstå arbetsgången upprättades ett flödesschema (se bilaga A). 
Schemat visar de olika steg som projektet gick igenom för att nå resultatet. 
 
 

2.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har pågått kontinuerligt under arbetets gång där den största 
delen genomfördes under den inledande delen av arbetet. Datainsamlingen har 
skett genom intervjuer, sammanställning av redan tillgängliga uppgifter och 
genom egna direkta observationer av moment i tillverkningen. Subjektiva 
metoder i form av både strukturerade och ostrukturerade intervjuer har använts. 
Under projektets gång har även ett flertal antaganden och uppskattningar blivit 
tvungna att göras för att uppgiften skulle kunna lösas. 
 
 

2.3 Val av datainsamlingsteknik 
 
Enligt Bengtsson och Bengtsson (1995) finns det två olika typer av 
undersökningsmetoder; skrivbordsundersökningar och fältundersökningar. 
Skrivbordsundersökningar innebär att redan tillgängliga dokument och 
information som andra producerat undersöks, det vill säga så kallad 
sekundärdata. Fältundersökningar innebär att material införskaffas och 
iakttagelser görs specifikt för den egna undersökningen, det vill säga primärdata 
samlas in. 
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Under det här arbetet har båda insamlingsteknikerna använts fast än 
skrivbordsundersökningar har varit vanliga på grund av det stora antalet 
processer och deras ofta komplicerade natur. Det bedömdes tidsmässigt inte vara 
möjligt eller nödvändigt att enbart samla in primärdata då tillverkningen är 
komplicerad och består av en stor mängd moment. Primärdata, i detta fall som 
en tidsstudie, samlades dock in då sekundärdata inte fanns tillgängligt och då 
dessa data skulle ha en så stor inverkan på resultatet att en uppskattning inte 
skulle vara lämplig.   
 
Bengtsson och Bengtsson (1995) påpekar att det är mycket ovanligt att 
forskningar enbart baseras på primärdata. 
 
 

2.4 Insamling av sekundärdata 
 
Fördelen med att använda sekundärdata är bland annat att mycket information 
kan samlas in på kort tid. Bengtsson och Bengtsson (1995) betonar vikten av att 
begränsa sig vid insamling av data, det underlättar att i ett tidigt skede precisera 
problemställningen tydligt. Vidare betonar dessa författare vikten av att 
forskaren är objektiv och att insamlande data källgranskas. 
 
Dokumenterad data i form av operationstider, verktygsantal, bemanningsplaner, 
kvalitetsfel och processernas kapaciteter med mera erhölls till stor del från redan 
existerande data på Electrolux. Denna data fanns tillgänglig i de interna 
databaserna ma-gate, vilket är Mariestadsfabrikens intranät och MIS som 
utskrivet står för Market Information System. 
 
 

2.5 Intervjuer 
 
Intervjuer är en vanlig metod för insamling av primärdata. Det finns en rad olika 
typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade, personliga, 
besöks-, telefon- och gruppintervjuer med flera. 
 
Då arbetet har bedrivits direkt på plats har den vanliga intervjuformen varit 
semistrukturerade besöksintervjuer. Intervjuerna har ofta börjat vid det första 
tillfället som ett informationsmöte för att sedan avslutas med förberedda frågor. 
De efterföljande mötena har dock haft karaktären av en intervju redan från 
början. Besöksintervjuer är enligt Dahmström (2000) bra då frågor av mer 
komplicerad karaktär kan ställas eftersom oklarheter omedelbart kan redas ut. På 
grund av den anledningen samt att författarna som utförde studien fanns 
baserade på platsen under hela genomförandet har telefonintervjuer undvikits så 
långt som praktiskt möjligt. Dahmström menar dock att det vid intervjuer kan 
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finnas en risk för den så kallade intervjuareffekten, där aktören påverkas av 
intervjuaren. 
 
 

2.6 Litteraturstudie 
 
För att få en teoretisk referensram som är applicerbar på problemet gjordes en 
litteraturstudie. Litteratur på området har först och främst sökts vid Skövdes 
högskolas och Luleå tekniska universitets bibliotek. Det har främst rört sig om 
böcker som behandlar logistik som helhet. För att få en allmän förståelse har 
information även sökts i databaser över artiklar som är tillgängliga för studenter 
vid Luleå tekniska universitet. Exempel på dessa är Elsevier Science Direct, 
Emerald, Proquest science journals. De sökord som har använts ensamma eller i 
kombination är ”logistik”, ”produktion”, ”linjetillverkning”, ”sekvens”, 
”batchstorlek”, ”partiformning”, antingen på svenska eller engelska. 
 
 

2.7 Reliabilitet, validitet och analys 
 
Samtliga beräkningar och de data som uträkningarna är baserade på, bedömdes 
kontinuerligt för dess riktighet, både av författarna och av personal på 
Electrolux. Målet med en kontinuerlig tillförlitlighetsbedömning var att enbart 
beräkna och analysera sådant som var relevant för projektets syfte och kunde 
bidra till ett pålitligt resultat. Det skedde genom att ny data granskades kritiskt 
och dess eventuella felmarginal bedömdes för att senare användas vid 
bedömning av reliabilitet. Tanken med att involvera företagets personal till en 
hög grad, vid uträknandet av resultatets ingående delar, var att det sågs som ett 
sätt att nå acceptans eftersom det tillslut är de som senare kommer att bli 
resultatets slutanvändare. 
 
För att undersöka hur stor påverkan data och uppskattningar hade för 
slutresultatet gjordes även en känslighetsanalys. Denna analys visar hur 
resultatet påverkas vid felaktigheter i värdena som uppkommit på grund av 
felaktiga uppskattningar eller felaktig data (se kapitel 6.5). 
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3 Teori  
 
I detta kapitel presenteras den teori som arbetet har utgått ifrån vid 
framställningen av optimal batchstorlek och dess produktionsupplägg.   
 
 

3.1 Logistik 
 
Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden. Det är ett 
samlingsnamn för alla verksamheter som ser till att rätt material och rätt produkt 
finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Logistiken syftar likväl till att olika 
intressenter skall få ökad ekonomisk vinning genom att förbättra effektiviteten 
och därmed åstadkomma en positiv resultatpåverkan. För det enskilda företaget 
nås denna ökade lönsamhet genom högre intäkter, lägre kostnader och en mindre 
mängdbundet kapitel. (Jonsson, 2005)    
 
 

3.2 Linjetillverkning 
 
När tillverkningen av produkter sker kontinuerligt och/eller i stora kvantiteter är 
linjeutformad produktionsuppläggning det mest fördelaktig alternativet. En 
linjeutformad produktion karaktäriseras av att produktionsresurserna organiseras 
efter produkten och att de placerats i samma ordningsföljd som de förädlingssteg 
som måste genomföras vid tillverkning. Som vanligt exempel på denna typ av 
produktionsupplägg kan löpande band för monteringsverksamhet nämnas. 
(Jonsson, 2005) 
 
Det går att skilja på styrande och flytande linor vid linjetillverkning. Vid 
styrande liner styrs materialflödet mekaniskt, vilket betyder att alla produkter 
måste ha samma produktionstakt. För den flytande linan finns ingen sådan 
tvångsstyrning och det kan tillåtas att buffertar existerar mellan 
produktionsplatserna. (ibid.)    
 
Linjetillverkningens flödesorienterade produktionssystem ger möjligheten till 
rationella transportlösningar. Genomloppstiderna blir i regel också mycket korta 
vilket är gynnsamt ur kapitalbindningssynpunkt. Till linjetillverkningens största 
nackdelar hör störningskänsligheten då hela linan står stilla om ett 
produktionsmoment faller ifrån. Linjetillverkningen är heller inte särskilt 
flexibel då produktionsupplägg och maskiner anpassas till att tillverka en 
speciell produkt vid en viss given takt. (ibid.)   
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3.3 Partiformning 
 
För varje order som planeras in i materialflödet krävs det att en 
tillverkningskvantitet bestäms. I det idealt synkroniserade flödet är denna 
tillverkningskvantitet, eller batchstorlek som den kallas i detta fall, lika med det 
behov som finns över en bestämd tidsperiod. (Jonsson, 2005)   
 
Av olika skäl är det ofta inte lämpligt eller möjligt att enbart tillverka och 
leverera den kvantitet som behövs vid varje enskilt tillfälle. Behov från flera 
utleveranstillfällen slås samman till större kvantiteter för att slå ut de kostnader 
som uppkommer vid varje omställning. Då fler produkter tillverkas än vad som 
för stunden behövs medför det att ett lager byggs upp. Det innebär också att 
planeringen av materialflöden får ett inslag av så kallat ”pushbeteende”. 
Produktionen försöker då trycka ut sina produkter på marknaden till skillnad 
mot att låta marknadens behov styra. (ibid.)   
 
Skälen att partiforma kan grovt delas in i icke-ekonomiska och ekonomiska. De 
icke-ekonomiska skälen karakteriseras av att det i hög grad är lämpligt eller 
nödvändigt att tillverka större kvantiteter än vad som behövs för tillfället. Det 
kan vara att det finns en viss förpackningskvantitet eller behovet att fylla en 
lastpall för att spara transport- och hanteringskostnader. (ibid.)   
 

3.3.1 Ekonomiska motiv för partiformning    
 
Den vanligaste anledningen till att den tillverkningskvantitet som bestäms 
avviker från den direkta behovskvantiteten är av ekonomiska skäl. Varje order 
och leverans är förknippad med så kallade ordersärkostnader. Ordersärkostnader 
är de kostnader som uppkommer när det genomförs en orderprocess vid den 
egna tillverkningen. Dessa kostnader är ofta oberoende av batchstorleken vilket 
följaktligen leder till resultatet att större batcher ger en lägre ordersärkostnad per 
styck. (Jonsson, 2005) 
 
Är emellertid batcherna större än vad som motsvaras av det omedelbara behovet 
kommer den överstigande kvantiteten att hamna i lager. De kostnader som 
förknippas med denna lagerhållning kallas gemensamt för 
lagerhållningskostnad. Lagerhållningskostnaden anses ofta vara proportionell 
mot antalet produkter i lagret. Detta är dock en förenkling då utökandet av 
lageryta som kan krävas vid brist på lagringsplats ofta sker i både volym och 
kostnadssteg. Som exempel kan nämnas vid utbyggnad av lageryta. (ibid.)   
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Eftersom lagerhållningssärkostnaderna ökar och ordersärkostnaderna minskar 
vid ökande orderkvantiteter är valet av lämplig orderkvantitet en fråga om att 
balansera dessa två kostnader mot varandra. Att bestämma lämplig 
orderkvantitet är följaktligen en fråga om att optimera summan av 
lagerhållningssärkostnaderna och ordersärkostnaderna till den lägsta 
totalkostnaden när man talar om en så kallad ekonomisk orderkvantitet. Det vill 
säga vilket som är det ekonomiskt bästa alternativet med tanke på det kostnader 
som uppstår. (Andersson, 1992) 
 
Stor seriestorlek kräver längre anskaffningstid vid inköp av komponenter, ger 
större lager och därmed längre genomloppstider i tillverkningen och dessutom 
ställer det högre krav på säkerhetslager. De längre ledtiderna ger också ett längre 
avstånd till de verkliga kundbehoven, vilket i sin tur kan leda till sämre 
kundanpassning, fler brister och högre kapitalbindning på grund av att 
styrningen i högre grad måste ske efter prognoser som per definition innehåller 
osäkerhet. Flexibiliteten i produktionen minskar därmed desto större 
seriestorlekar som tillverkas. (ibid.) 
 
Stora serier ger färre order att schemalägga i produktionen samt större 
möjligheter till att planera och förbereda flödet av material. De nackdelar som 
finns med ökade lager och mindre kundanpassning har dock lett till att många 
företag jobbar med att få ner sina seriestorlekar. (ibid.) 
 
 

3.4 Metoder för partiformning 
 
Ett stort antal partiformningsmetoder har utvecklats och kan användas för 
praktiskt bruk vid dimensionering av orderkvantiteter. Dessa 
partiformningsmetoder har olika egenskaper och lämpar sig att användas i olika 
situationer. (Mattson, 1999)  
 
Metoder som bygger på manuell bedömning karakteriseras av att 
orderkvantiteterna fastställs på mer eller mindre välgrundade erfarenheter där 
det inte görs några formella beräkningar. Detta i motsats till de ekonomiskt 
optimerande metoderna där det i allmänhet är fråga om beräkningsförfaranden. 
(ibid.) 
 
Den vanligaste använda partiformningsmetoden är den så kallade Wilsons 
formel. Denna metod bygger på att genom minimering av de totala 
särkostnaderna erhålla en ekonomiskt optimal orderkvantitet. (ibid.) 
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Men det finns även andra metoder som till exempel Silver-Meals metoden och 
lägsta totalkostnadsmetoden. Vid dessa metoder handlar det om att hitta den 
punkt då ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnaden är densamma. Till 
skillnad mot Wilsons formel går dessa metoder ut på att beräkna hur många 
perioder som en order ska täcka. Vid hur stort antal av den bestämda 
tidsperioden som ordersärkostnaden är lika med lagerhållningssärkostnaden.   
(ibid.)     
 

3.4.1 Optimal orderkvantitet enligt Wilsons formel 
 
Den gemensamma formeln för både ordersärkostnaden och 
lagerhållningskostnaden blir enligt följande: 
 

l0tot pc
2
q

c
q
D

C +=    (1) 

Där: 
 

adTotalkostnC

 varanpå eeller värd Prisp

anInternräntc

påfyllningper stnaden Ordersärkoc

påfyllning  varjeiteten vidOrderkvantq

årett under produkten  avn efterfrågaeller Behovet D

tot

 l

0

=
=
=
=

=
=

 

 
Den optimala orderkvantiteten är den kvantiteten då den totala kostnaden som 
innefattar både ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden är så låg som 
möjligt. (Segerstedt, 2001) 
 
Genom att derivera funktionen (1) med avseende på q fås extremvärdet. Det vill 
säga det värde som visar var orderkvantiteten är optimal. Formeln för den 
optimala orderkvantiteten blir då enligt följande: 
 

l

0
opt pc

2Dc
q =    (2) 

 
Utifrån formeln går det sluta sig till att den optimala orderkvantiteten ökar vid 
ett ökat årsbehov och en ökad ordersärkostnad, medan den minskar vid en högre 
internränta. (ibid.) 
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3.5 Kostnader som påverkas av omställningar 
 
Under denna rubrik beskrivs de kostnader som påverkas av omställningar i 
produktionen. 
 

3.5.1 Lagerhållningskostnad 
 
Kostnaden för att lagerhålla varor kan delas in i en finansiell del, en fysisk del 
och osäkerhetsdel. Den finansiella delen innefattar den avkastning som företaget 
går miste om på grund av utebliven förräntning av det bundna kapitalet. 
Kapitalkostnaden kan beräknas på flera olika sätt, bland annat beroende på 
tillgången av likvida medel. Kapitalet kan värderas med den ränta företaget 
tvingas betala för att låna kapital eller efter det avkastningskrav som ställts på 
investeringar, som inte kan göras på grund av att kapitalet istället är bundet i 
lager. Avkastningskravet är individuellt bestämt i företag och kan förändras med 
tiden. (Andersson, 1992) 
 
Den fysiska delen innefattar kostnader som uppkommer genom driften av den 
fysiska förvaringen. Bland annat ingår kostnader för personal, avskrivningar på 
anläggningar, lagrings- och hanteringsutrustning, administration samt interna 
transporter och energi. Vid hyrda lagerutrymmen bestäms ofta kostnaden av 
antalet utnyttjande pallplatser, alternativt efter använd volym eller yta. Extra 
kostnader kan också uppkomma om artiklarna kräver t.ex. kyla eller 
uppvärmning. (Jonsson, 2005) 
 
Att lagra artiklar förknippas ofta med osäkerhet och risktagande. Vid ökad 
hantering av produkter ökar risken för att de ska gå sönder och måste kasseras. 
Andra exempel är om produkten har kort hållbarhet, kan påverkas av ändrade 
miljöbestämmelser eller om den har kort produktlivscykel. Det är exempel då 
det finns risk att artikeln blir obrukbar eller att den måste säljas till ett reducerat 
pris. (ibid.) 
 

3.5.2 Ordersärkostnader 
 
Med ordersärkostnader menas alla de särkostnader som är förknippade med att 
genomföra en orderprocess för anskaffning från extern leverantör alternativt från 
den egna tillverkningen.  
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Ordersärkostnader för tillverkningsartiklar 

De aktiviteter som erfordras för att genomföra en tillverkningsorder kan delas in 
i administrativa aktiviteter, materialflödesaktiviteter och produktionsaktiviteter.  
 
Summan av de ordersärkostnader som dessa aktiviteter förorsakar utgör den 
totala ordersärkostnaden. (Mattson, 1999) 
 
De administrativa aktiviteterna består av det administrativa arbete som krävs vid 
varje ny order. Det kan till exempel vara inplanering av tillverkningsorder, 
inrapportering av materialuttag eller framtagning av instruktioner. (ibid.) 
 
Materialflödesaktiviteter innefattar aktiviteter som materialhantering och 
kvalitetskontroll. Inom materialhantering ingår uttag av material från lager och 
interna transporter till produktion. (ibid.) 
 
Den tredje kategorin ordersärkostnader för egentillverkande artiklar härrör från 
produktionsaktiviteter. Exempelvis kan det vara fråga om hämtning av verktyg, 
kassation vid start- och stopp i tillverkningen eller förstastyckskörning. (ibid.)     
 

Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader uppkommer då produkter produceras på ett felaktigt sätt 
så att omarbetning, kassation eller ersättning i olika former erfordras. Dessa 
kostnader innefattar både internt och externt upptäckta kostnader. Kostnaderna 
för kvalitetsbrister i svensk industri uppskattas ofta till i storleksordningen 10-20 
% av omsättningen, ibland högre. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
 
Internt upptäckta kvalitetsbristkostnader utgörs av ökade tillverkningskostnader 
som uppstår då produkterna inte uppfyller kvalitetskraven. Några av de 
viktigaste exemplen på orsaker till merkostnader är: 
 

• kassationer 
• omarbetningar, reparationer 
• överproduktion (för att vara på den säkra sidan) 
• omplaneringar 
• expressorder 
• övertidsarbete 
• leveransförseningar 
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Externt upptäckta kvalitetsbristkostnader är kostnaderna för felaktiga produkter 
som når kunden. Till dessa kostnader räknas bland annat: 
 

• reklamationer 
• garantikostnader 
• rabatter 
• goodwillförluster 

 
Både de internt och de externt upptäckta felkostnaderna är ofta bristfälligt kända 
och uppmärksammade. Detta leder ibland till att de ”synliga” kostnaderna, som 
utbildning och kontroll, som ska förebygga kvalitetsbrister anses kosta mer än 
de ger. Vilket i många fall är fel då de nämnda felkostnaderna ovan ofta kan 
vara mycket stora. (Andersson, 1992) 
 
  

3.6 Produktivitet 
 
Produktivitet är ett mått som används för att ge ett samband mellan resursinsats 
och produktionsresultat. Med resursinsats avses mängden ingående resurser i 
form av arbetade timmar, maskintimmar, materialmängd med mera. 
Produktionsresultatet är mängden av det som har producerats i form av antal 
producerade enheter, producerad kvantitet, producerat förädlingsvärde mm.  
 
Ett sätt att göra produktivitetsberäkningar är med formeln: 
 
Produktivitet = Produktionsresultat / Resursinsats  (3) 
 
Beroende på vilken typ av produktionsresultat respektive produktionsresurs som 
väljs för täljare och nämnare fås olika produktivitetsmått. Ett vanligt mått är 
arbetsproduktivitet som definieras som produktionsvolym genom 
arbetskraftsinsats. (Andersson, 1992) 
 
 

3.7 Flexibilitet 
 
Med flexibilitet avses ett företags förmåga att på kort sikt och/eller med 
begränsad resursinsats snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar.  
 
Flexibilitet kostar pengar men det kan också vara en källa till intäkter, 
framförallt genom den ökade konkurrensförmåga som kan uppnås genom en 
ökad anpassningsförmåga till kundönskemål. (Aronsson, 1999) 
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Flexibiliteten brukar delas in i produktflexibilitet, produktmixflexibilitet, 
volymflexibilitet och leveransflexibilitet. (Mattson, 1999)   
 

3.7.1 Produktflexibilitet  
 
Produktflexibilitet är förmågan att utveckla och anpassa produkter efter 
markandens behov. (Mattson, 1999)   
 

3.7.2 Produktmixflexibilitet 
 
Med produktmixflexibilitet menas förmågan att snabbt kunna anpassa 
produktion och materialförsörjning till efterfrågeförskjutningar mellan olika 
produkter och produktvarianter i utbudet. Att ha förmågan att snabbt kunna 
ställa om till att producera mer av vissa produkter och mindre av andra än vad 
som ursprungligen var planerat vid samma kapacitetsbehov. Ett företags 
produktflexibilitet påverkas bland annat av leveranstider för artiklar som köps 
in, partistorlekar i tillverkningen, genomloppstider och informationstillgång. 
(ibid.)   
 

3.7.3 Volymflexibilitet 
 
Volymflexibilitet är ett uttryck för förmågan att på kort tid kunna öka eller 
minska produktionsvolymerna i företaget. (Olhager, 2000) De faktorer som 
påverkar volymflexibiliteten är bland annat leveranstider för inköpsartiklar, 
storleken på lagret av ingående material, genomloppstider och partistorlekar i 
produktionen. Desto större volymflexibilitet, desto mindre är behovet av att 
producera mot lager när efterfråga är låg. (Mattson, 1999)   
 

3.7.4 Leveransflexibilitet 
 
Vid förändrade kundönskemål för leveranstidpunkt, på grund av störningar eller 
andra oförutsägbara händelser kan det uppkomma behov av temporärt kortare 
leveranstider. Leveransflexibilitet är ett uttryck för företagets förmåga att vid 
behov åstadkomma förändringar vad det gäller leverans för att anpassa sig till 
kunders förändrade behov. Faktorer som påverkar leveransflexibiliteten är bland 
annat leveranstider, genomloppstider samt omställningstider och 
tillverkningsorderkvantiteter. (ibid.) 
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3.8 Fiskbensdiagram 
 
I ett fiskbensdiagram väljs ett problem ut för att sen benas ut i orsaker till 
problemet. I diagrammet beskrivs först grovt vilka typer av orsaker som kan 
tänkas bidra till det observerade problemet. Därefter koncentrerar man sig på en 
av dessa grovt beskrivna orsaker och försöker undersöka denna mera detaljerat.  
 
Fiskbensdiagrammet ger ett utmärkt underlag för den fortsatta 
problemlösningen. Med hjälp av diagrammet är det möjligt att få indikationer på 
var ett större dataunderlag behövs. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
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4 Nulägesbeskrivning 
 
Nedan beskrivs tillverkningsprocessen med tyngdpunkten på de för 
optimeringsproblemet mest aktuella delarna. 
 
 

4.1 Produkter 
 
De produkter som tillverkas i Mariestadsfabriken är främst kyl-, frys- och 
kombiskåp. Viss tillverkning sker även av medicin- och vinskåp. Produkterna 
har alla ett individuellt nummer med vilket de kan identifieras. Koden står för 
Product Number Code, förkortas till PNC och används för att representera en 
produkt i produktionen. Skillnader mellan olika PNC varierar kraftigt och kan 
bestå i allt från att dörren är hängd åt olika håll till skillnader i varumärke, 
storlek och funktion. I dagens produktion tillverkas ungefär 380 olika PNC:n. 
Denna siffra varierar dock stort då skåp tillkommer och utgår under året. 
 
Det är främst i monteringen som begreppet PNC används. Vid tillverkningen av 
dörr och hölje är olika PNC:n indelade i modeller. De PNC:n som ingår i samma 
modell har en gemensam grundform. Deras yttre och inre mått är gemensamma 
på höljet på så sätt att de kan använda sig av samma skumningsverktyg och 
plastformningsverktyg.  
 
 

4.2 Tillverkningen 
 
Tillverkningen av frys-, kyl- och kombiskåp består av höljetillverkning, 
dörrtillverkning och montering. Vid monteringen sätts höljen samman med 
dörrar och utrustas med tillhörande innehåll för att därefter funktionsprovas och 
emballeras. 
 

Dörrtillverkning

Höljetillverkning

Montering Lager

 
Fig. 4.1 Övergripande flödesschema över tillverkning av kyl-, frys- och kombiskåp. 
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4.3 Höljetillverkningen 
 
Tillverkningen börjar med stålplåt som köps in från på rullar. Dessa stansas 
därefter ut i de för produkten specificerade måtten. Klipp- och stans- maskinerna 
används inte bara för höljetillverkning utan utför även visst arbete för 
dörrtillverkningen samt extern kund. När materialet har fått sina rätta 
dimensioner bearbetas det genom flera automatmaskiner till önskad form. 
Undantaget för detta är frysar med en bredd över 60 cm vilka tillverkas manuellt 
på grund av att deras låga tillverkningsvolym inte anses ge ekonomiska 
förutsättningar för en automatisering av deras produktionsprocess. 
 

Höljeformning

Innermantel-
formning

Målning Förmontering Skummning
Borrning och
rengörning

Buffert

 
Fig. 4 .2 Flödesschema över höljetillverkningen 

 
Efter formningen hängs höljena upp på ett transportband i taket och fortsätter in 
till måleriet där de beläggs med färgpulver och upphettas i ugn.  
 
Parallellt med höljets tillverkning sker formningen av innermanteln. Den börjar 
med formsprutning av plastplattor i två parallella maskiner. Materialet består av 
plastgranulat och nermalda kassationer som återanvänds. Plastplattorna går 
sedan vidare till formningsmaskinerna där de värms upp och formas med 
vakuum till önskad form varefter de kyls. De höljen och innermantlar som ska 
bilda kombiskåpen får sedan en evaporator monterad.  
 
Nästa steg i tillverkningen består i att sätta ihop hölje och innermantel för att 
sedan fylla dem med det isolerande skummaterialet, vilket sker i de två 
skumningsstationerna. Skumningsstation 1 består i sig av två stycken 
skumningsmaskiner med vardera tolv platser och är helautomatisk medan den 
andra, skumningsstation 2, har tolv fasta skumningsplatser men är manuellt 
växlad. Vid skumningsstation 1 används automatiska transportrobotar som 
transporterar höljena till och från härdplatserna.    
 
Skumningsmomentet fortskrider genom att höljet omsluts av varma pressverktyg 
i en av de två skumningsstationerna. Pressverktygen förvaras i ett varmförråd 
när de inte används för att snabbt kunna nå arbetstemperatur. Deras uppgift är att 
se till att skåpens form bibehålls under det höga tryck som skapas då det 

Skumning 
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isolerande innermaterialet sprutas in och expanderar men även att värma upp 
skåpen så att bra härdresultat erhålles. 
 
Efter att isoleringen har härdat plockas höljena ut ur verktygen för att fortsätta 
vidare till avsynings- och rengörningsstationerna där de kontrolleras och 
rengörs. Därefter transporteras de till entresolbufferten.  

Entresolbufferten 

Efter höljetillverkningen hamnar skåpen i en stor takbuffert, med en kapacitet på 
648 buffertplatser, som finns placerad ovanför monteringen. Dess ena uppgift är 
att jämna ut eventuella produktionsstörningar vid höljetillverkningen. Men dess 
viktigaste funktion är i dagsläget att minska behovet av antalet 
skumningsverktyg av varje sort. Detta på grund av, som tidigare nämndes, att 
den höga verktygskostnaden endast tillåtit begränsade investeringar för att höja 
produkternas momentana produktionskapacitet. Därför delas produktionen upp 
och använder sig istället av den totala kapaciteten istället för de enskilda 
verktygssorternas momentana kapacitet. Detta sker genom att varje 
basmonteringsbana, som är monteringens första steg, är tilldelade ett visst antal 
buffertbanor. Bufferten består av 36 banor som vardera har en kapacitet på 18 
skåp.  
 
Monteringens basmonteringsbanors tilldelade buffertbanor är uppdelade i ett 
visst antal köer. Dessa köer har varierande längd då de inte består av samma 
antal buffertbanor. Köerna är sedan tilldelade var sitt monteringsprogram och 
fylls alltså på med ett bestämt antal av samma produkt från monteringen. 
Monteringsbanorna tömmer sedan dessa köer i en bestämd ordning när de är 
fulla. På så sätt skapas mindre batchstorlekar i monteringen än vad produkterna i 
själva verket tillverkas i (se fig. 4.3). 
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Fig. 4.3 Beskrivning av buffertkörning. 
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Produktionen i skumningen planeras mot basmonteringens köer i 
entresolbufferten så att höljeproduktionen fyller på alla samtidigt. På så sätt 
behöver den enskilda verktygskapaciteten inte bli begränsande för den totala 
kapaciteten utan enbart hos de enskilda köerna. Körsättet gör dock att 
monteringens tillverkning växlar mellan köer i en bestämd ordning när den för 
stunden aktuella kön har tömts. Det gör att köernas längd är det som begränsar 
produktionen i monteringen till att inte kunna bestå av serier med en större längd 
än 36. 
 
 

4.4 Dörrtillverkningen 
 
Tillverkningen av dörrar har stora likheter med tillverkningen av höljen. Den är 
utformad på liknande sätt och börjar likadant med två skilda produktionsflöden. 
Det ena produktionsflödet består av tillverkningen av dörrens utsida och medan 
det andra består av insidans tillverkning.  
 
Dörrens utsida består av plåt och färdigklipps i rätt dimensioner för att målas 
och bockas till rätt form. Därefter fästs topp- och bottenhylsor i plast samt en 
förstärkning till platsen där handtaget ska monteras.  
 

Plåtformning

Innermantel-
formning

Montering av topp-
och bottenhylsa

Skummning
Inspektion samt
dörrskylts- och
listmontering

Buffert

 
Fig. 4.4  Flödesschema över dörrtillverkningen 

 
Parallellt med produktionen av dörrens yttre del smälts plastgranulat som sedan 
formsprutas och klipps till rätt dimension. Dessa värms sedan upp och 
vakuumformas till rätt form varefter de sätts ihop med dörrens yttersida. I nästa 
steg fylls dörrarna med isolerande material i en av dörravdelningens tre 
skumningsmaskiner. Vakuumformningen består av två olika omställningar som 
författarna valt att kalla A- och B-omställningar. Omställningarna tar 20 
respektive 60 minuter.  
 
Av de tre skumningsmaskinerna har en rörliga verktyg liknande 
höljetillverkningens skumningsstation 1, med automatisk växling av verktyg. De 
två äldre maskinerna är av tombolamodell vilket innebär att de åtta verktygen är 
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ordnade som i en stående roterande cirkel där varje rotationssteg resulterar i en 
färdig produkt. Fastän verktygsbytet sker manuellt uppkommer det knappt 
någon ställtid vid verktygsbyten. Tiden att byta ett verktyg är så pass kort då 
förberedelser sker inför varje byte att det är jämförbart med tiden för ett 
rotationssteg. 
 
Efter skumningen inspekteras resultatet och en eventuell produktmärkesskylt 
fästs på dörrens framsida. Vid maskinen med automatväxling är förfarandet 
omvänt på så sätt att så att eventuell produktmärkesskylt fästes automatiskt först 
varefter dörren sedan går vidare till avsyning och manuell montering av 
tätningslist. De är då klara för att transporteras ut till lagret. 
 
 

4.5 Monteringen 
 
Monteringens ansvar i tillverkningskedjan börjar från det att skåpen plockas ned 
med hissar från entresolbufferten till en av de sex basmonteringsbanorna. Hela 
monteringen är av linjetillverkningsdesign med flytande linor (Teoriavsnitt 3.2). 
I basmonteringen sker bland annat monteringen av skåpens toppar, fryssystem, 
dörrar och handtag. Monteringen sker på ett monteringsband där höljena börjar 
liggandes på rygg och transporteras mellan stationerna på drivna rullar. Hela 
banan är inte driven i en konstant takt. Operatören utför sina moment vid sin 
station vilken kallas för ett tempo. När momenten sedan är utförda startar 
operatören drivningen under just det skåpet med en knapptryckning så att det 
transporteras vidare. Befinner det sig då ett nytt skåp på tur forslas även detta 
fram och övertar det första skåpets plats. Tillverkningstakten justeras genom att 
öka eller minska antalet tempon. I vissa fall finns det operatörer som inte är 
bundna till ett visst tempo utan hjälper till där behovet är störst.  
 
Efter ungefär halva basmonteringsbanan reses skåpen upp så att skåpens baksida 
kan monteras. Sist av allt sätts dörren på varefter skåpet transporteras vidare 
med en transporthiss. I dagsläget används endast basmonteringsbanorna 2, 3, 4 
och 5 vid daglig tillverkning. Bana 1 används endast vid testmontering av nya 
skåp och bana 6 för några få speciella varianter.  
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Fig. 4.5 Flödesschema över monteringen 

 
Variantmonteringen är skåpens nästa anhalt i monteringen. De anländer liksom i 
basmonteringen även här från taket i hissar efter att ha transporterats en kort bit 
från basmonteringen. Anledningen till att de transporteras i taket har till skillnad 
från transporten till basmonteringen ingen lika stor buffertfunktion. 
Transportvägen i taket är snarare ett sätt för att kunna välja till vilken 
variantmonteringsbana skåpen skall transporteras. Dessutom undviks 
komplicerade transportvägar för material vilket hade blivit fallet om transporten 
hade skett i samma plan som monteringsbanorna. 
 
Variantmonteringen består av tre stycken monteringsband, benämnda V1, V2 
och V3, som utrustar skåpen med dess lösa tillhörigheter, så som hyllor, lådor 
och fack. Detta sker likt basmonteringen i tempon. Skillnaden är att skåpet står 
upprätt under hela monteringen. Liksom tidigare går transporten från denna 
montering vidare med hjälp av en hiss upp i taket. 
 
Skåpens nästa anhalt är kompressormonteringen, även kallad Processen. De 
anländer med hiss från transportbanan i taket och utrustas i en förmontering med 
kompressorer. Operatörer fyller upp buffertband med kompressorer som en 
automatrobot i sin tur plockar ifrån för att placera på dess rätta plats i skåpen. 
Skåpen transporteras därefter vidare till en av de totalt åtta processbanorna. Där 
löds kompressorerna samman med skåpets kylsystem och utrustas med torkare. 
Till sist genomgår skåpen ett eltest innan de fortsätter vidare till nästa station. I 
dagsläget används endast fyra av de åtta processbanorna. Tillverkningen sker 
även här i tempon. 
 
Monteringens återstående steg är evakuering, vilket tömmer skåpen på luft. 
Därefter fylls de med kylmedel, undersöks för läckor och kylprovas. När skåpet 
är färdigmonterat avsynas det för att hitta eventuella fel som har uppstått under 
tillverkningen. Felaktiga produkter transporteras vidare till reparationen. Elfel 
och läckor upptäcks dock tidigare och kan gå direkt till reparationen utan att 
passera avsyningen.  
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Sist av allt emballeras de färdiga skåpen med frigolitklossar, för att skydda 
kanterna, och beläggs med en skyddande plastfilm innan de fortsätter in till 
lagret där monteringens ansvar över skåpen upphör och Electrolux Logistics tar 
vid. I bilaga B visas en noggrannare ritning av monteringen. 
 
 

4.6 Marknad och planering 
 
Mariestadsfabrikens produktion planeras från Order och planeringsavdelningen. 
Planeringen utgår ifrån uppskattningar om framtida försäljning av fabrikens 
produkter gjorda av Electrolux säljbolag tillsammans med redan placerade 
kundorder. Dessa uppgifter används i tre olika varianter beroende på vilken 
kund som är aktuell. En sorts planering sker genom att vissa kunder enbart får 
lägga kundorder av en viss lastoptimerad multipel. Det förförandet är enkelt och 
sker oftast med hjälp av telefon eller e-post. Ett ytterligare sätt är när kundorder 
läggs inom en tidshorisont på ungefär en månad och behovet efter den 
tidshorisonten består av en uppskattning av kundordervolymen. Det tredje sättet 
fungerar genom att det bestäms en önskad storlek på säkerhetslagret i antal 
dagar En sådan tidsperiod kan röra sig i storleksordningen om mellan allt från 
tre till femton dagar. Säkerhetslagrets storlek bestäms av det för produkten 
aktuella säljbolaget, dock har Order/planeringsavdelningen möjlighet att lämna 
synpunkter. Förbrukningen i antal dagar som säkerhetslagret motsvarar fås 
genom att planeringsprogrammet använder sig av den historiska förbrukningen 
under en bestämd förfluten tidsperiod för att på så vis uppskatta en 
medelförbrukning per dag. 
 
Databasen med dagens försäljning uppdateras under varje natt med uppgifter om 
hur stor försäljningen har varit under det gångna dygnet. På så sätt syns den 
exakta försäljningen per produkt. Med hjälp av den uträknade förbrukningen 
bestäms sedan lämpliga batchstorlekar för att kunna uppehålla den bestämda 
nivån på säkerhetslagret. 
 
Med uppskattningen av framtida försäljning som lagda kundorder och 
prognoserna utgör fås en bedömning om den kapacitet produktionen behöver för 
att uppfylla behovet. Det behovet används sedan som ett mål vid inställningen 
av produktionens takter på basmonteringsbanorna. Målen ges till 
monteringsavdelningen vilken linjebalanserar basmonteringen för att få fram 
den exakta takten och antalet montörer som behövs för att uppfylla 
kapacitetsbehovet under närtid.  
 
Varje måndag fryses nästföljande nio dagars produktionsprogram och 
produktionsplanerna tidsätts med datorhjälp. Den verkliga 
produktionsfrysningen blir dock kortare, enbart sju dagar på grund av att 
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produktionen planeras med två dagars framförhållning. Framförhållningen finns 
som säkerhet för att kunna klara vissa produktions-, transport- och 
flexibilitetsstörningar utan att orsaka en försenad leverans. 
Monteringsprogrammen består av frysperiodens aktuella produkter uppdelade på 
basmonteringsbanornas respektive köer i entresolbufferten. På så sätt blir 
produktionen planerad efter basmonteringen med tanke på buffertköernas takter 
som i sin tur beror av antalet verktyg i skumningen och begränsningar från 
inköp av komponenter etc. Underleverantörer informeras i sin tur del av 
produktionsbehovet genom att det skickas elektroniskt från 
produktionsplaneringen varje onsdag. 
 
Anledningen till att produktionen är fryst så lång tid som nio dagar beror på de 
långa ledtiderna vid materialinköp. Orsaken till underleverantörernas långa 
ledtider beror antingen på låg flexibilitet i deras produktion eller på deras väldigt 
långa transporttider för produkter till fabriken, t e x glashyllor från Kina. 
 
 

4.7 Komponentlagret 
 
De artiklar i produktionen som inte tillverkas på plats köps in och hamnar i 
komponentlagret. I komponentlagret finns det två sorters utrymmen, ett för de 
skrymmande produkter som hanteras av manuella truckar samt ett för 
produkterna i automatlagret. Den första sortens komponenter skall till största 
delen användas i variantmonteringen och består mest av olika sorters plastlådor. 
 
Automatlagret ligger direkt intill och innehåller de normalstora lastbärarna. 
Lagret är helt automatiserat och betjänas av automatkranar vilka i sin tur lastar 
automatstyrda transportrobotar. Transportrobotarna fortsätter med materialet till 
automatiska hissar i lagret. Hissarna transporterar sedan ut materialet till 
produktionen där de lastas ur vid en av de tre variantmonteringsbanorna. Vid 
varje variantmonteringsbana finns det en hiss av varje sort, en som transporterar 
dit material samt en som transporterar bort tomma lastbärare och överbliven 
material. Det tre hissarna betjänar även basmonteringsbanorna och de handhas 
av var sin materialtruck. 
 
Det mesta av materialet i basmonteringen är rörligt, det vill säga att det inte har 
någon fast pallplats i monteringen utan befinner sig i lagret då det inte finns 
något i tiden närliggande behov. Detta upplägg skiljer sig mot tidigare då det 
fanns stora pallställ som användes till att förvara lastpallar ute vid 
variantmonteringsbanorna. Den stora mängden rörligt material som det detta 
upplägg skapar leder till ett stort antal materialtransporter och högt utnyttjande 
av automatrobotar, truckar och hissar.  
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4.8 Färdiglagret 
 
Fabrikens färdiga produkter färdas på transportbana direkt ut till lagret. Lagret 
finns i samma byggnad som övriga fabriken men hanteras av ett annat bolag 
inom koncernen, vid namn Electrolux Logistics. I lagret sorteras skåpen 
automatiskt till olika transportband. Vissa fortsätter på en underjordisk 
transportbana till en närliggande centrallagerbyggnad gemensam för flera sorters 
Elektroluxprodukter. De flesta av fabrikens färdiga produkter stannar däremot i 
den första lagerbyggnaden och lagras där stående på varandra med en höjd av tre 
till fyra stycken. Transporterna från lagret sker sedan antingen med lastbil eller 
genom godståg direkt från lagerbyggnaden. 
 
Mariestadsfabriken äger lagerytan men hyr ut den till Electrolux Logistics som 
själva är ansvariga för dess underhåll. De sköter driften likt ett eget företag och 
debiterar Mariestadsfabriken efter vad som finns i lager samt vilka och hur 
många transporter av skåp som de genomför. Debiteringen sker med hjälp av en 
fast styckkostnad för inlagring och en fast styckkostnad för utlagring. Förutom 
kostnaderna för varje hantering så bokar fabriken en viss lagervolym som 
betalas oavsett om den är utnyttjad eller ej. De eventuella gånger fabriken 
överstiger den bokade nivån i lagret får man betala en högre lagerkostnad för 
den överstigande lagervolymen jämfört med styckkostnaden per kubikmeter för 
den bokade volymen. 
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5  Analys 
 
I detta avsnitt ges en analys av hur produktionen för närvarande sker samt hur 
denna påverkas av vissa faktorer och hur bestämmandet av en optimal 
orderkvantitet har genomförts. 
 
 

5.1 Bestämning av orderkvantitet 
 
Det finns enligt teoriavsnitt 3.3 flera olika metoder för att bestämma 
orderkvantiteten. Den metod som valdes att användas i detta fall var Wilsons 
formel. Anledningen till detta val var att författarna ansåg att en undersökning 
byggd på bevis skulle gynna Electrolux mer än en undersökning byggd på 
erfarenheter. Delvis på grund av att Electrolux själva ska kunna utgå från 
projektets resultat för att få ut egna resultat vid nya framtida förutsättningar. 
 
Dynamiska metoder som Silver-Mealmetoden (teoriavsnitt 3.4) valdes bort på 
grund av att det inte ansågs vara önskvärt att dela in tiden i täcktidsperioder.  
 
 

5.2 Wilsons formel 
 
Som beskrivs i teoriavsnitt 3.4 består Wilsons formel av en 
lagerhållningskostnad (teoriavsnitt 3.5.1) och en ordersärkostnad (teoriavsnitt 
3.5.2). Dessa två kostnader balanseras mot varandra och genom att derivera 
kostnaderna med avseende på orderstorleken fås den optimala batchstorleken 
fram. Lagerhållningskostnaden blir i detta fall den kostnad som uppkommer 
genom att lagerhålla en produkt medan ordersärkostnaden är den kostnad som 
uppstår vid en omställning i produktionen. Då det i detta fall rör sig om en 
omställning snarare än en order kommer kostnaden i fortsättningen kallas 
omställningskostnad.  
 
Tillverkningen inom fabriken undersöktes för att se vilka moment inom 
produktionen som påverkas av omställningar. Om momentet påverkas av en 
omställning innebär det i sin tur att momentet även påverkas av batchstorleken, 
då stora batchstorlekar leder till färre omställningar och vice versa. 
 
Genom att följa flödesschemat från tillverkningsstart till färdiglager framkom 
det att bearbetningen av innermantel vid både dörr- och höljetillverkningen, 
förrådet, basmonteringen och variantmonteringen var de avdelningar som i 
huvudsak påverkas av omställningar.  
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Innermantel för dörr och hölje  - Kassering vid inkörning av maskin. 
 - Produktionsbortfall på grund av ställtid. 
  
Förrådet - Ökad materialhantering. 
 
Basmonteringen - Ökad materialhantering. 
 - Kvalitetsfel vid montering. 
 - Produktionsbortfall på grund av ställtid. 
 
Variantmonteringen - Ökad materialhantering. 
 - Kvalitetsfel vid montering. 
 
 
Dessa händelser som sker på grund av omställningar kommer att bli förluster 
som i sin tur blir kostnader och betraktas som omställningskostnader.   

 
Färdiglagret kommer vid färre omställningar få ökad lagerhållning eftersom 
batchstorlekarna ökar. Detta kommer att leda till ökad lagerbindning och hyra. 
Denna kostnad betraktas som lagerhållningskostnad.  

 
Omställningskostnaderna och lagerhållningskostnaderna användes sedan i en 
kostnadsfunktion (1) enligt teoriavsnitt 3.4.1. Denna kostnadsfunktion lade 
grunden till rapportens uträkning av optimal batchstorlek genom Wilsons 
formel.  
 

5.3 Omställningskostnader 
 
Omställningskostnaderna som uppkommer på grund av ovan nämnda händelser 
delades in i tre kategorier; materialhanteringskostnader (y), 
kvalitetsbristkostnader (k) och ställkostnader (z). Nedan visas ett 
fiskbensdiagram som grovt redogör för orsakerna till omställningskostnaderna 
(teoriavsnitt 3.8). 
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5.3.1 Materialhanteringskostnader (y)  
 
Med materialhanteringskostnader menas den extra kostnad för materialhantering 
som uppkommer på grund av en omställning i produktionen.  
 
Enligt en undersökning av materialhanteringen i tillverkningens alla steg var det 
materialhanteringen för variantmonteringen, basmonteringen och förrådet som 
påverkades betydande av omställningar.  
 
Materialhantering i variantmonteringen  
Vid en intervju med den mest rutinerade materialhanteraren vid 
variantmonteringen framkom det att 20 % av arbetet skulle reduceras vid en 
dubblering av batchstorleken. Detta var en uppskattning som även bekräftades 
av förrådschefen som är ansvarig för förrådet. För att kunna räkna ut vad detta 
innebar för kostnad per omställning gjordes antagandet att den extra 
materialhantering som beror på omställning och antalet omställningar är 
proportionerliga. Kostnaden räknades då ut genom att slå ut 20 % av 
materialhanterarnas lön på det antalet omställningar som en dubblering av 
batchstorleken innebär.  
  
Detta ger att vid varje omställning genereras det en kostnad på ca 68,2 kronor. 
(Se uträkningar i bilaga C) 
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Materialhantering i basmonteringen  
Vid basmonteringen är det lagledarna som sköter materialtransporter till och 
från banorna. För att få fram den kostnad som varje omställning innebar fick 
lagledaren vid basmonteringsbana fyra uppgiften att uppskatta hur mycket av 
hans tid som består av att byta till nytt material vid en omställning. Denna 
uppskattning blev 10 %. (Den låga siffran beror på att likadant material 
användes till olika PNC.) Detta bekräftades även som en rimlig uppskattning av 
lagledaren vid basmonteringsbana tre. Enligt honom var det dock mer 
materialbyten vid monteringsbanorna tre och fem än vid två och fyra. Hans 
uppskattning låg där på 30 %, vilket även hans ställföreträdande kunde bekräfta. 
Sammanfattningsvis blev därför tiden för materialbyten vid en omställning 10 % 
för basmonteringsbana två och fyra, och 30 % för bana tre och fem.       
 
Vid antagandet att omställningar och byte av nytt material är proportionerliga 
fås en kostnad på 34,2 kr per omställning. (Se uträkningar i bilaga C) 
 
Materialhantering i förrådet 
Arbetsbördan i förrådet förändras beroende på batchstorleken. En större batch 
innebär färre transporter och därmed mindre arbete. En uppskattning från 
förrådschefen var att en halv tjänst per skift skulle kunna sparas vid en 
dubblering av batchstorleken.  
 
Vid antagandet om proportionerlighet skulle en halvering av antalet 
omställningar leda till en kostnad på ca 42,6 kronor för varje omställning.    
 
Summering av materialhanteringskostnader 
Vid summering av materialhanteringskostnaderna för basmonteringen, 
variantmonteringen och förrådet fås kostnaden 145 kronor.  
 

5.3.2 Kvalitetsbristkostnader (k) 
 
Denna variabel innefattar de kvalitetsbristkostnader (teoriavsnitt 3.5.2) som 
uppstår i samband med en omställning. De kostnader som antingen beror på att 
personalen monterar fel eller att en maskin behöver köras in. Det finns flera 
moment i produktionen som inte ansetts relevanta när det gäller 
kvalitetsbristkostnader och omställningar. Exempel på detta är processen där 
arbetet är relativt lika oberoende på vilket skåp som passerar så länge som en 
separation mellan frys-, kyl- och kombiskåp sker. Vilket även sker i dagsläget 
sånär som på en så kallad ”slaskbana” vars uppgift är att ta hand om de skåp 
som de sorterade banorna inte hinner med. Efter processen är strömmen av skåp 
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helt blandad och påverkas därmed inte heller nämnvärt av omställningar i 
produktionen.  
 
De kvalitetsbristkostnader som uppstår har delats in i externt upptäckta och 
internt upptäckta kostnader.  
 

5.3.3 Internt upptäckta kvalitetsbristkostnader 
 
Internt upptäckta kvalitetsbristkostnader är de kostnader som upptäcks innan 
skåpen lämnar fabriken.  
   
Alla skåp som tillverkas i fabriken funktionsprovas och kontrolleras i 
avsyningen varefter de felaktiga skåpen skickas vidare till reparationen. Den 
kostnad som uppkommer i och med reparation av ett skåp är sedan tidigare 
beräknad av en produktionstekniker på Electrolux och uppgår till 39 kronor per 
skåp. Risken finns dock att skåpen kan behöva stopplappas. Med detta menas att 
det av någon anledning inte finns möjlighet att reparera skåpen i reparationen. 
För att inte stoppa flödet paketeras de och transporteras ut på lagret tills att det 
finns möjlighet för dem att repareras. Detta görs bara i de fall då det inte finns 
några andra alternativ. Den vanligaste orsaken till stopplappning är 
materialbrist. En stopplappning innebär en kostnad på 120 kronor per skåp. 
 
Reparation 
För att få fram antalet skåp som repareras studerades historisk data för 49 veckor 
under 2004 och 2005. För att sen urskilja fel som kan bero på omställning 
undersöktes var någonstans felen begicks. Endast fel från basmonteringen och 
variantmonteringen togs hänsyn till då felen endast här ansågs kunna bero på 
omställning. Andra avdelningar togs bort antingen på grund av att flödet är 
blandat eller att omställningen på avdelningen inte orsakar fel. Av de 
rapporterade kvalitetsfelen från basmonteringen och variantmonteringen kan 
dock inte alla fel som påvisas komma från en omställning. Därför delades felen 
in i två klasser, fel som kan bero på omställning och fel som inte kan bero på 
omställning. Ett exempel på detta kunde vara ”fel detalj monterad” och ”repa på 
ytterhöljet”, där det första alternativet kan bero på en omställning medan det 
andra alternativet säkerligen inte gör det.   
 
Det fanns dock fortfarande en osäkerhet då det inte var säkert att alla dessa fel 
var gjorda vid omställning. Därför gjordes en uppskattning av hur många av 
felen som kunde bero på just detta. Denna siffra uppskattades i samråd med 
personal på Electrolux till 30 %. 
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Vid stopplappning gjordes uppskattningen att 15 % av de stopplappade skåpen 
berodde på omställningar.  
 
Tillverkning av dörrens innermantel 
Innermantlar till dörrarna levereras till skumningen där de tillsammans med 
dörrhöljen isoleras genom skumning (nulägesbeskrivningsavsnitt 4.4). 
Tillverkningen av innermantlar sker ett skift i förväg vilket gör att antalet 
omställningar minskas genom planering av tillverkningen så att dörrar med 
samma verktyg tillverkas efter varandra.   
 
Dock är det oundvikligt att få omställningar och varje omställning leder till en 
kassation av en innermantel. 
 
Enligt kapitel 4.1 motsvaras antalet omställningar i monteringen inte av samma 
antal i hölje- och dörrtillverkningen. För att veta hur antalet omställningar i 
monteringen påverkar antalet omställningar för innermantlar 
(modellomställningar) beräknades antalet modellomställningar över de första tio 
veckorna 2005 och jämfördes mot antalet omställningar i monteringen. 
Resultatet blev enligt följande: 
 
 
 Antal ställ Mont. jmf. Ställtid (min) 
Omställningar i monteringen 3 850 - - 
A-omställningar innermantel 433 11,2 % 20 
B-omställningar innermantel 173 4,5 % 60 
Tabell 5.1 Omställningar vid tillverkningen av innermantlar 

 
Tabellen visar alltså att en omställning i monteringen endast motsvarar ca 0,15 
omställningar vid tillverkningen av innermantlar för dörrar. Genom att använda 
detta förhållande fördelas kassationskostnaden ut på varje omställning i 
monteringen.  
 
Tillverkning av innermantel för höljen 
Tillverkningen av innermantlar för hölje följer samma mönster som för 
tillverkningen vid dörr. Skillnaden består av att varje omställning i monteringen 
innebär 0,10 modellomställningar i verktyg och att varje modellomställning 
innebär en kassation på fem innermantlar.   
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5.3.4 Externt upptäckta kvalitetsbristkostnader  
 
Electrolux i Mariestad har i dagens läge vissa reklamationskostnader. För att få 
en uppskattning av hur stor del som beror på omställningar undersöktes 
historiken av stickprov för de första 35 veckorna år 2005. Stickproven utförs 
efter avsyningen och vid de tillfällen som stickproven visar prov på allvarliga fel 
eller stor andel fel undersöks hela serier. Felen kan vara av väldigt varierande 
art, allt från en bula i sidan till felaktigt innehåll.  
 
Liksom för de internt upptäckta kvalitetsbristkostnaderna undersöktes även här 
vilka av felen som möjligtvis berodde på omställningar. Repor och fel gjorda av 
höljetillverkningen sorterades bland annat ut. Det kunde dock inte påvisas att 
alla de kvarvarande felen härstammar från en omställning och därför gjordes likt 
tidigare en uppskattning. Kvalitetspersonal på företaget trodde inte att 
procentsatsen skulle vara lika stor som vid de internt upptäckta kvalitetsfelen, så 
därför uppskattades att 15 % av felen möjligtvis kunde bero på omställning. 
 
Sammanlagd kvalitetsbristkostnad 
Vid summering av de internt och externt upptäckta kvalitetsbristkostnaderna 
som uppkommer i samband med omställningar fås kostnaden 122,4 kronor per 
omställning.  
 

5.3.5 Ställkostnader (z) 
 
Ställtider vid tillverkning av innermantlar 
Ställtider som har en effektivitetspåverkan förekommer i basmonteringen och 
vid tillverkningen av innermantlar för dörrar och höljen. Angreppssättet vid 
framtagning av ställtider för innermantlar är detsamma som vid 
kvalitetsbristkostnaderna. Detta sker genom att använda förhållandet mellan 
omställningar för monteringen och modellomställningar. Genom att sedan slå ut 
den lön som en ställtid innebär per omställning, beräknades kostnaden till 43 
kronor per omställning för höljenas innermantlar och för dörrarnas innermantlar 
till 57,4 kronor. (Se uträkningar i bilaga C) 
 
Ställtider vid basmonteringen 
De ställtider som uppkommer i basmonteringen innebär till skillnad mot 
ställtiderna som uppkommer vid tillverkningen av innermantlarna stora 
konsekvenser för resterande flöde i produktionen. Skillnaden är att 
innermantlarna har ett eget separerat flöde medan basmonteringen ingår i ett 
kontinuerligt flöde med ett stort antal andra processer. På grund av denna 



 

Andersson & Heldenius 
31

linjetillverkningsdesign (teoriavsnitt 3.2) är flödet väldigt känsligt och en 
störning eller omställning i basmonteringen, kommer att påverka resterande 
flödet ända ut till färdiglagret.  
 
Personalen vid en basmonteringsbana kommer direkt att påverkas vid en 
omställning då omställningen innebär mera arbete och därmed ett 
kapacitetsbortfall i produktionen. Då hela monteringen är planerad efter samma 
takt kommer ett bortfall i basmonteringen innebära att de efterkommande 
stationerna inte heller kan tillverka med sin fulla kapacitet då det inte finns skåp 
att bearbeta. Visserligen förekommer ett visst kapacitetsbortfall vid omställning 
även vid variantmonteringen men då dessa är mindre än basmonteringens 
omställningar kommer de inte att få någon betydelse.  
 
Bortfallet som en omställning leder till i basmonteringen påverkar även de 
processbanor som ingår i samma produktionskedja. Samma fenomen uppstår här 
liksom det gör i variantmonteringen, att processen inte kan utnyttja sin fulla 
kapacitet. Efter processen transporteras alla skåp på samma bana och blandas 
därmed. Detta gör att resterande flöde påverkas av alla omställningar, vare sig 
de sker i basmonteringsbana två, tre, fyra eller fem.      
  
Tidsstudie 
Då det är basmonteringen som påverkas mest av en omställning i monteringen 
utfördes där en tidstudie för att undersöka storleken på den ställtid som 
uppkommer. Studien avsåg att mäta tiden som passerade mellan skåpen efter det 
att skåpen lämnar basmonteringen för att på sätt kunna urskilja den tidsförlust 
som uppkommer vid en omställning. Tidsskillnaden jämfördes sedan mot ett 
medel av de efterkommande skåpen. En fullständig beskrivning av tidstudien 
finns i bilaga D. 
 
Resultatet av studien blev att basmonteringsbanorna i snitt förlorade ca 1,9 
minuter vid varje omställning. Kostnaden kommer dock att variera beroende på 
hur många montörer som berörs. Men på grund av att förändringar i körsätt inte 
är ovanliga och att takter ofta varierar användes ett medeltal. Medelvärdet för 
omställningarna i basmonteringen gav kostnaden 413,2 kronor per omställning.    
 
Summering av ställkostnader 
Vid en summering av ställkostnaderna som uppstår i samband med 
omställningar fås värdet 513,6 kronor per omställning. 
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5.3.6 Summering av omställningskostnader 
En summering av kvalitetsbristkostnaderna (k), materialhanteringskostnaderna 
(y) och ställkostnaderna (z) ger då den sammanlagda kostnaden för en 
omställning på 781 kronor.  
 
Över en tidsperiod kommer det att ske ett visst antal omställningar och antalet 
kommer att bero på efterfrågan under den bestämda tidsperioden. Efterfrågan 
(D) dividerat med batchstorlek (q) kommer då att bli antalet omställningar där 
varje omställning genererar en kostnad på 781 kronor. Omställningskostnaden 
över en viss tidsperiod blir enligt formeln: 
 

( )zykCo ++×=
q

D

 
, (4)

 
eller 
 

781
q

D ×=oC
 
 .         (5)

 
 

 
5.4 Lagerhållningssärkostnad  
 
Denna variabel innefattar de kostnader som uppkommer vid lagerhållning av 
produkter. Av de delar som beskrivs i teoriavsnitt 3.5.1 är det dock i detta fall 
endast kapitalbindning och hyra av lagerplats som tas hänsyn till, då det endast 
är dessa delar som påverkas av batchstorleken. Lagerhållningssärkostnaden blir 
enligt följande: 
 

12
22

××+××= h
q

rp
q

CL

 
, (6) 

 
där p är produktens värde, r internräntan på 0,12 % och h hyran av lagerplats, 
som beräknats till 39,9 kronor per skåp och månad. Uttrycket, batchstorleken 
dividerat med två, står för det medellager som vald batchstorlek leder till. 
Uttrycket är en viss förenkling av verkligheten vilket kommer diskuteras mer 
längre fram i rapporten.  
 
Värdet för de färdiga produkterna i lagret varierar kraftigt beroende på deras 
ingående komponenter och arbetsinnehåll. Lagerhållningskostnaden kommer 
därför att variera beroende på vilken produkt som undersöks. 
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Electrolux Logistics tar i dagsläget ut en kostnad för den bokade volymen samt 
en extra kostnad för överlagring (nulägesbeskrivningsavsnitt 4.8) på 21,5 kronor 
respektive 38,25 kronor per månad och skåp. Vid underökningen av denna 
kostnad så visade det sig att Electrolux Logistics förväntas få ett negativt resultat 
på fyra miljoner kronor för 2005. Ungefär hälften av denna summa kommer att 
debiteras Mariestadsfabriken i slutet av år 2005. Författarna ansåg det därmed 
lämpligt att även slå ut dessa två miljoner kronor på skåpen som en 
lagerhållningskostnad för att få en så rättvisande kostnad som möjligt. Därför 
blev kostnaden 39,9 kronor per skåp och månad.    
 
 

5.5 Total kostnadsfunktion 
 
Den totala kostnadsfunktionen som beskrivs i kapitel 3.4.1 blir då i detta fall: 
 

Lotot CCC +=  ,  (7) 
 
eller vid insättning av ovan nämnda parametrar: 
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Kostnadsfunktion (8) används för att räkna ut vad varje enskilt skåp generar för 
kostnad för en viss efterfrågan, tidsperiod, värde och vald batchstorlek. Den 
kommer att hänvisas till senare i rapporten vid uträkningar av förtjänster vid 
tillverkning med optimal batchstorlek.  
 

5.5.1 Icke-kostnadsbestämda variabler  

Simulering av basmonteringen 

Ett försök gjordes i en simulering att försöka se hur effektiviteten påverkas vid 
en omställning vid monteringen. Med samma utgångspunkt som tidigare, att det 
är basmonteringen som påverkas mest vid en omställning, valdes 
basmonteringen vid simuleringsstudien. De värden som användes hämtades från 
tidsättningsprogrammet Casat som fabriken använder sig av. Dessa värden 
består av stapeldiagram som visar temponas balanseringar i basmonteringen där 
de tyngsta momenten har de högsta staplarna. 
 
Simuleringen utfördes i Enterprise Dynamics 6.1 och de PNC som valdes ut 
hämtades från ett verkligt monteringsprogram. PNC-omställningarna i 
simuleringen skedde därmed mellan samma PNC:n som i produktionen från 
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vecka 34 till vecka 37 år 2005. Genom att variera storleken på batchen i 
simuleringen gick det att utläsa hur många skåp som bearbetats under en viss tid 
och därmed hur hög produktiviteten var. En utförlig beskrivning av 
simuleringen finns dokumenterad i bilaga D samt en redovisning av resultatet i 
bilaga E. 
 
Simuleringen visade ett resultat där det skulle sparas tid vid varje omställning 
och med tanke på effektivitet borde därmed strävan vara mot tillverkning med 
små batcher. Anledningen till detta resultat var att den högsta stapeln, alltså det 
moment som tar längst tid, infann sig vid olika tempon beroende på vilket skåp 
som monterades. Detta ledde till att buffertplatserna mellan momenten fylldes 
och fler skåp kunde lämna basmonteringen när väl en omställning fullbordats. 
Produktionen vinner tid i växlingarna eftersom monteringsbanan byter flaskhals 
vid en omställning. 
 
Dessa stapeldiagram tog dock ingen hänsyn till de ställtider som visade sig 
förekomma och som skulle inverka stort på resultatet. Ställtiderna förekom 
oftast vid samma tempo och förtjänsten med buffertplatser försvinner vid en 
växling då de längsta tempona för de två växlande PNC hamnar på samma 
ställe. Balanseringarna i Casat var gjorda med tanke på kontinuerlig produktion 
av en typ av skåp utan omställningar vilket ledde till att resultatet från 
simuleringen inte gick att utnyttja för detta projekts ändamål, men det var ändå 
en intressant iakttagelse. 

Verktygsomställningar skumningen 

Förekomsten av höljebrist i basmonteringen är inte helt ovanligt. Anledningarna 
till detta är inte helt utredda men en del består av tekniska fel i 
skumningsmaskinerna. Möjligheten finns dock att frekvensen med vilken 
höljebrist uppstår kan vara beroende av vilken batchstorlek som väljs. Om det 
till exempel tillverkas flera mindre batcher i rad i monteringen som kräver olika 
skumningsverktyg på höljeavdelningen finns risken att höljebrist kan uppstå. 
Det skulle dock vara svårt att sätta en kostnad på varje enskilt PNC för eventuell 
höljebrist då de kommer att påverkas av de andra produkternas produktion. 
Därför har denna kostnad valts att inte tas med.    
 
Slutsatsen kan dock dras, att färre omställningar i skumningsmaskinerna borde 
leda till färre uppkomna höljebrister.  
 

Flexibilitet 

Flexibilitet i produktionen (teoriavsnitt 3.7) handlar om att kunna anpassa 
produktionen vid förändrade förutsättningar. Denna förmåga påverkas av 
batchstorleken men har inte uppskattats som en kostnad. Dess betydelse kommer 
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dock att diskuteras mer ingående längre fram i diskussionskapitlet. Anledningen 
till att den inte valdes att uppskattas var svårigheten att bryta ner denna kostnad 
på PNC-nivå. Att flexibiliteten skulle minska och ge en högre kostnad om 
batchstorleken för ett PNC ökade från till exempel 36 till 72 skulle enbart ge ett 
grovt och tveksamt mått. Flexibiliteten är beroende av hur många andra 
produkter som tillverkas samt möjligheterna till förändring i 
produktionskapacitet och så vidare. 
 
 

5.6 Optimal batchstorlek enligt Wilsons formel 
 
Med utgångspunkt från kostnadsfunktion (8) fortsattes uträkningarna genom att 
derivera funktionen med avseende på batchstorleken. Detta för att få fram det 
värde på q som vid en bestämd efterfrågan och ett bestämt pris ger den lägsta 
omställningskostnaden (teoriavsnitt 3.4.1). Resultatet blir då:   
 

( )
(9)      
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2
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hrp

ZKYD
qopt  

 
Det q som fås fram är därmed den mest optimala batchstorleken vid tillverkning 
av ett valt PNC. 
 

 
5.7 Begränsningar i produktionen vid olika batchstorlekar 
 
Det finns vissa begränsningar i produktionen som gör att det inte går att tillverka 
alla batchstorlekar. En begränsning är materialhanteringen för monteringen, där 
material måste transporteras in och ut från förrådet då det ska användas. 
Problem kan då uppstå vid många små batcher efter varandra eftersom 
materialet inte hinner transporteras fram och tillbaka. Detta problem kan 
uppkomma redan i dagens tillverkning som har en minbatch på 18.   
 
En möjlighet är att göra en större del av materialet fast. Dels för att minska 
transporttiden för det kvarvarande rörliga materialet samt för att slippa 
transporter av visst material som skulle kunna vara fast på grund av sin 
frekventa användning. 
 
En annan begränsning är skumningen som finns precis innan monteringen. 
Skumningen klarar med dagens tillverkning inte av att momentant tillverka alla 
skåp med tillräckligt hög takt. Därför finns entresolbufferten mellan 
höljetillverkningen och monteringen där det ges möjlighet att buffra skåpen. 
Detta finns beskrivet i nulägeskapitel 4.3 som förklarar att bufferten är indelad i 
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köer där den längsta kön har 36 platser. Därefter plockas skåp från nästa kö. 
Detta system leder till att monteringen aldrig får större batchstorlek än 36.   
 

5.7.1 Krav på produktionen vid större batchstorlekar än 36  
 
Vid tillverkning av skåp i större batchstorlek än 36 krävs det antingen en större 
buffert innan monteringen, en ny buffertplanering, fler basmonteringsbanor, 
inköp av fler skumningsverktyg eller en kombination av de nämnda. Genom 
verktygsinköp ges möjligheten att höja de enskilda modellernas produktionstakt 
till den grad att de kan produceras online utan något kökörningssystem. Detta 
alternativ kräver dock en stor investering om alla verktygssorter skall få en 
tillräcklig produktionskapacitet. Verktygskostnaden beräknas till ungefär 90 000 
kronor per styck med en avskrivningstid på sex år. Speciellt lågvolymsprodukter 
får det svårt att bära en sådan investeringskostnad som skulle krävas. 
 
Utöver kostnaden för verktygen tillkommer behovet att kunna varmförvara dem. 
Detta sker idag i uppvärmda förråd vilka redan idag har kapacitetsproblem och 
utrymmet runt omkring förråden är även det i dagsläget begränsat gällande 
eventuella utbyggnadsplaner. 
 
Ett annat alternativ är att utöka Entresolbufferten ovanför monteringen med 
ytterligare platser. Verktygen skulle då få mer tid att producera och fylla på sin 
respektive kö innan det skulle bli dags för monteringen att tömma just denna 
igen. Även detta skulle kräva investeringar då nya buffertbanor behöver byggas 
ovanför monteringen. Byggmöjligheterna till detta är dock tveksamma då det 
redan är trångt i taket ovanför basmonteringen och en utbyggnad av bufferten 
inte får leda till en för lång transportväg som försvårar växlingen mellan köer. 
 
Ett tredje alternativ skulle vara om det planeringsmässigt skulle vara möjligt att 
lösa problemet med ökade batchstorlekar. Fabriken arbetar i skrivande stund 
med att försöka ta fram ett sådant alternativ. Det syftar till att utnyttja 
entresolbufferten på ett bättre och mer flexibelt sätt, där de olika 
monteringsbanorna ska kunna tömma skåp från vilken entresolkö som helst. Till 
skillnad mot idag då varje monteringsbana har vissa buffertbanor planerade mot 
sig. 
 
Ett annat sätt som ger möjligheten att öka batchernas storlek är att använda sig 
av fler basmonteringsbanor än vad som används idag. Detta skulle bibehålla den 
totala takten men minska kapacitetsbehovet för de respektive verktygssorterna.  
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5.7.2 Flerlinjekonceptet 
 
Alternativet att använda fem eller sex banor istället för de fyra som används i 
dagens produktion benämns här i rapporten för flerlinjekonceptet. Tanken med 
konceptet är att sänka basmonteringsbanornas monteringshastigheter för att på 
så sätt få flera verktygssorter att redan idag klara av en tillverkning online utan 
ytterligare inköp av verktyg. Konceptet skulle innebära ett rakt flöde där två 
basmonteringsbanor är länkade till en variantmonteringsbana för att sen avslutas 
med två eller tre processbanor, beroende på vilken skåpsort det gäller. De tre 
produktionslinjerna skulle då kunna bli uppdelade efter kyl-, frys- och 
kombiskåp. (se bilaga F) 
 
Kyl-, frys- och kombiskåpen skulle därmed kunna ha två basmonteringsbanor 
var att fördela skåpen på. Denna fördelning skulle kunna ske på olika sätt. Ett 
alternativ skulle vara att köra alla produkter med hög efterfrågan på en lina för 
att på så sätt kunna linjebalansera bättre. Detta kan ske genom att omställningar 
uppkommer så pass sällan att det skulle vara lönt att balansera om mellan varje 
omställning. Ett annat alternativ skulle vara att dela in skåpen efter arbetsbördan 
för att på så sätt undvika förluster vid byte av PNC:n. Möjligheten finns också 
att dela in skåpen efter märke, till exempel AEG eller Husqvarna. Vinsten med 
det förfarandet är att skåp med samma märke oftare använder samma material. 
 
Fördelarna med att använda ett flerlinjekoncept är: 
 

• Ger möjligheten att montera produkter online och därmed större batcher. 
• Onlinekörning ökar buffertkapaciteten för de banor som inte monterar 

online. 
• Inte lika störningskänslig produktion, dvs. en stoppad bana utgör en 

mindre andel av produktionen än vid användandet av färre banor. 
• Färre kvalitetsfel på grund av ett färre antal omställningar och lägre takt. 
• Underlättar linjebalansering under arbetets gång och en lägre 

linjebalanseringsförlust är möjlig på grund av färre stationer per bana. 
 
Medan nackdelarna skulle bli: 
 

• Svårare för lagledare att betjäna två basmonteringbanor än en även när 
totala takten förblir den samma. Detta skulle eventuellt kunna leda till ett 
ökat personalbehov. 

• Mer material i omlopp vid basmonteringen. 
• Ökad blandning av skåp i varianten vilket kan leda till 

materialstockningar och därmed materialbrist. 
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5.7.3 Produktivitet vid lägre respektive högre takt  
 
En studie genomfördes angående produktiviteten (teoriavsnitt 3.6) vid två olika 
förutsättningar, en basmoneringsbana med låg takt och få montörer jämfört med 
en med högre takt med fler montörer. Det som jämfördes var produktivitet per 
montör. Tillgänglig data för studien var dock mycket begränsad och 
tillförlitligheten därmed inte den högsta.  
 
De data som användes bestod av två olika undersökningar. Den första togs fram 
av en produktionstekniker på Electrolux och visar att produktiviteten stiger 
kontinuerligt vid en långsammare takt och skulle därmed styrka att ett 
flerlinjekoncept skulle vara mest produktivt med tanke på bemanning och takt. 
Den andra undersökningen visar dock inga sådana tendenser. Siffrorna kan där 
istället tolkas som om banans takt inte spelar någon större roll för dess 
produktivitet. Undersökningarna täcker även endast ett begränsat antal 
bemanningar.   
 
Detta leder till att det inte är möjligt att uttala sig om vad som är mest 
produktivt. Det betyder även att det inte finns något som i dessa två 
undersökningar som hävdar att det skulle var mindre produktivt att bedriva 
tillverkning på flera monteringsbanor med en lägre takt. Det skulle dock ställa 
högre krav på personalen som skulle behöva vara mer flexibel. Personalen skulle 
till en större grad behöva flytta runt och inneha kunskapen om vart det behövs 
på monteringsbandet.  
 
 

5.8 Materialbrist och tillgänglighet 
 
Då materialbrist inte hör till ovanligheterna undersöktes vad den berodde på. 
Materialbrist som främst sker i basmonteringen leder till att tillgängligheten 
sjunker. Tillgängligheten uttrycks i procent och mäts genom att antalet skåp som 
tillverkats jämförs som en andel i procent gentemot det antal som skulle ha 
tillverkats enligt planeringen utan några produktionsstörningar. Detta mått kallas 
i fabriken för tillgänglighet. Då personalkostnaderna i monteringen är mycket 
höga blir stopp och störningar i produktionen mycket kostsamma.  
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Fig. 5.6 Orsaker till försämrad tillgänglighet 

 
En lösning till den typ av kvalitetsbristkostnad som materialbrist utgör skulle 
kunna bestå av ett materialklareringssystem där produktionsorder inte släpps ut 
till produktion förrän ingående material finns i lager. De order som nekas 
utsläpp till produktion skulle ändå kunna släppas vidare efter en kontroll av 
planeraren som intygar att materialets ankomsttid medger produktion vid det 
planerade tillfället. 
  
 

5.9 Produktionstakt 
 
Personalen i monteringen får betalt efter den bestämda arbetstakten. 
Arbetstakten bestäms med hjälp av programmet Casat, vilket som tidigare 
förklarats används till att tidsätta arbetsmoment och tilldela dem arbetsstationer. 
Det är med hjälp av detta program som balanseringen av arbetsuppgifterna sker 
mellan operatörerna för att uppnå en bra arbetsbalansering och se till att den 
önskade produktionstakten uppnås. Programmet räknar ut det personalbehov i 
monteringen som leder till att planeringsavdelningens krav tillgodoses. Kravet 
består av en takt som representerar ett genomsnitt över tiden och består av ett 
medel av skåpens olika svårighetsgrad. 
 
Det är denna produktionstakt som utgör arbetsskiftens mål på de individuella 
banorna. Detta system har dock en negativ effekt då personalen anpassar sin 
produktion efter målet. I de fall då ett skift har lätta skåp att tillverka kan målen 
lätt nås. Detta leder i sin tur till att personalen drar ner på tempot mot vad de 
egentligen är kapabla till att producera som en anpassning eller helt enkelt slutar 
när de har uppnått målet. Det efterföljande skiftet under dagen som då kan ha 
mer arbetskrävande skåp planerade kommer då inte att nå upp till sitt mål utan 
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resultatet över dagen kommer att bli tappad produktion oavsett hur snabbt första 
skiftets tillverkning har gått.  
 
Dessa genomsnittliga uppskattningar av produktionsmål är en av de faktorer 
som leder till att målen aldrig kan överskridas eller arbetas ikapp under normal 
produktionstid med den normala arbetsstyrkan. Förtjänsten av att ha skåp med 
lättare arbetsbörda tas inte tillvara då dess produktionsmål fortfarande sätts efter 
ett totalt medel.  
 
Många av montörerna i produktionen har dessutom skickligheten att arbeta 
betydligt fortare än vad som uppskattats i balanseringen. Det får till följd att 
takten blir ryckig då montörerna är medvetna om att det är möjligt för dem att 
arbeta ikapp eller ifrån deras mål beroende på deras egna önskemål. Inför till 
exempel raster går det då att arbeta fortare för att på så sätt kunna ta en längre 
rast. Detta gäller också möjligheten att arbeta in efter en sent avslutad rast.  
 
Denna ojämna arbetstakt orsakar tillsammans med de övriga störningarna som 
uppkommer i produktionen ojämnheter i flödet. I och med att alla av de tre stora 
monteringsavsnitten, det vill säga basmonteringen, variantmonteringen och 
processen har möjlighet att arbeta både snabbare och långsammare än den 
uppskattade takten skapas det stora svängningar då de bildar en så pass lång 
kedja. Sådana svängningar kan bitvis fylla eller tömma flödet på vissa ställen så 
att produktionsbortfall sker. 
 
Ett exempel på detta kan vara när en variantmonteringsbana som har haft en 
period med låg produktion då samlat ihop en mängd skåp på slutet av bandet. 
Genom att sedan öka sin takt får de snabbt ut en stor mängd skåp på kort tid 
vilket kan skapa ett momentant för högt arbetsbehov vilket processbanorna i sin 
tur inte klarar av att möta. Ett stopp sker därmed på transportbandet till 
processen vilket kan leda till att alla variantmonteringsbanor blir lidande.  
 
Bemanningen i monteringen planeras för 100 % tillgänglighet då det alltså inte 
är några produktionsstörningar medräknade. Även om takten vid monteringen 
oftast är lägre än 100 % är det viktigt att hela Mariestadsfabriken planeras efter 
samma takt. Om inte detta sker ges inte möjligheten för monteringen att 
producera med 100 % tillgänglighet en längre tid eftersom materialbrist 
uppkommer. 
 
 

5.10 Reliabilitet 
 
Då en stor del av de beräknade kostnadernas värden bygger på uppskattningar 
finns det anledning att analysera deras reliabilitet. Det är av intresse hur mycket 



 

Andersson & Heldenius 
41

de framtagna värdena kan variera eller avvika från uppskattningen och hur dessa 
variationer påverkar resultatet. 
 

5.10.1 Materialhanteringskostnader 
 

Materialhanteringskostnader i variantmonteringen 

Uppskattning: En dubblering av medelbatchstorleken skulle innebära en 20 
procentig minskning av materialtransporter.    
 
Denna uppskattning får anses som någorlunda tillförlitlig då den kunde bekräftas 
av förrådschefen. Då uppskattningen saknar verifierande uträkningar genom 
tidsstudier i produktionen finns det dock anledning att anta att värdet därav inte 
är exakt och möjligtvis kan avvika inom intervallet 10-30 %. 
 

Materialhanteringskostnader i basmonteringen 

Uppskattning: 10 % av lagledarens arbete i M2 och M4 består i dagens läge av 
materialbyte på grund av omställning. Den uppskattning som gäller för M3 och 
M5 är 30 %. Dessa viktades mot varandra för att för att få fram ett medel. 
 
Då siffrorna bekräftats av flera lagledare får de anses som ganska tillförlitliga 
och värdena borde därmed befinna sig mellan 5-15 % för M2 och M4 och 20-40 
% för M3 och M5.         
 

Materialhanteringskostnader i förrådet 

Uppskattning: En halv tjänst sparas vid en dubblering av medelbatchstorleken.  
 
Detta är en uppskattning från förrådschefen och får anses som tillförlitlig. Det 
som i detta fall kan störa tillförlitligheten är hur en halv dubblering av 
medelbatchstorleken skulle påverka besparingen.  
 
 

5.10.2 Kvalitetsbristkostnader 

Basmonteringen och variantmonteringen 

Vid framtagningen av kvalitetsbristkostnaden uppskattades andelen fel som kan 
bero på omställningar. Denna siffra är en svagt underbyggd uppskattning och 
kan mycket troligt variera kraftigt. Det finns inga bevis på att fler omställningar 
leder till fler kvalitetsfel. Detta är ett antagande från författarnas sida som 
grundar sig på att omställningar i allmänhet borde leda till ovana vid snabbt 
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skiftande arbetsuppgifter runt tiden för en omställning. Detta kan leda till att 
uppskattningen 30 % (analysavsnitt 5.3.3) ligger någonstans mellan 10-50 %.  
 

Plasttillverkningen för dörr och hölje 

Uppgifterna från de berörda avdelningarna samt de antaganden vilka dessa har 
lett till anser författarna göra de beräknade kostnaderna vara tillförlitliga nog för 
att ingå i studien.  
 

Externt upptäckta kvalitetskostnader 

Av de felen som antas kunna bero på omställningar bedöms 15 % verkligen vara 
orsakade av omställningar. 
 
Då det inte finns några bevis för att omställningar leder till fel är detta en 
uppskattning som kan avvika från verkligheten. Därför är det inte otänkbart att 
värdet kan ligga mellan 5-20 %.   
 

5.10.3 Ställkostnader 
 
Då det gäller tillverkningen av innermantlar kan den beräknade kostnaden anses 
som tillförlitlig så länge som förhållandet mellan PNC och modellomställningar 
är riktigt.  
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6 Resultat 
 
 
Under denna rubrik redovisas arbetets resultat, vad det innebär i dagens läge 
samt dess framtida bidrag till Electrolux. 
 

6.1 Upprättande av optimeringsverktyg 
 
För att på ett lätt sätt kunna använda sig av formel (9) upprättades ett 
optimeringsverktyg i Excel. Målet med verktyget var att det på ett smidigt sätt 
skulle vara möjligt att få fram den batchstorlek som är optimal. Verktyget 
användes även i en omställningskalkyl för att se vad olika begränsningar i 
produktionen (analysavsnitt 5.7) innebar för kostnader. 
 
Det upprättade optimeringsverktyget har tre olika funktioner vilka finns 
beskrivna nedan. Meningen med de olika funktionerna är enligt följande: 
 
Funktion 1: 
 

Verktyget är programmerat med prognosen för 2005 och 2006. Genom att på 
lång sikt följa prognosen för de olika månaderna fås den genomsnittliga 
batchstorleken fram för varje PNC och månad. Funktionen fungerar som så att 
PNC och önskade månader väljs manuellt och optimal batchstorlek för 
respektive månad visas. Värdet och efterfrågan för skåpet hämtas alltså 
automatiskt fram. 

År : STK : PNC : Pris (kr) : 2853

Månad : Uppskattad volym (år) : 14158 Medelbatch (3 mån) : 176

Omställningssärkostnad (kr) : 132188 Medelkostnad (3 mån) : 36168

Månad : Augusti September Oktober November December Januari
Forecast : 1339 1469 1400 1236 986 649

Batch : 172 180 175 165 147 119
Kostnad : 8599 9007 8793 8261 7379 5986

922044140

8

2005 3

Ordersärkostnaden 
över tre månader.

Medelbatchen över 
tre månader.

Skåpets värde i lager 
vid valt STK.

Det skåp som ska 
analyseras

Vilket av skåpets lagervärde som ska 
användas; STK1 = Rörliga kostnader, 
STK2 = Fasta och rörliga kostnader.

Det år som analysen ska 
starta på.

Den månad som 
analysen ska börja ifrån.

Den lägsta 
Omstälningssärkostnad som 

kan uppnås.

Den analyserade 
månadens utråknade 

optimala batch.

Den analyserade 
månadens behov.

Analysens månad.

Ordersärkostnad uppskattad från 
analysens sex första månader.

Årsvolym uppskattad från 
analysens sex månader.

Figur 6.1 Optimeringsverktygets funktion 1 
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Här fylls värde, efterfråga och tidsperiod in manuellt. Meningen med denna 
funktion är att det ska vara möjligt att testa sig fram vad den optimala 
batchstorleken är. Denna funktion ger också möjlighet att använda veckor som 
tidsperiod. Vissa PNC har väldigt ojämn efterfrågan och desto kortare tidsperiod 
som används desto mer exakt blir batchstorleken.  

 
 
 
Denna funktion är liknande den för funktion 2 med skillnaden att det själv går 
att fylla i en batchstorlek för att på så sätt se vad omställningskostnaden blir vid 
olika val.  
 
 

Tidsperiod : Tid i :

Volym (st) : Pris (kr) :

Önskad batch (st) :

Omst. särkostnad (kr) : 10141 Täcktid (dagar) : 1,7

Månader1

1339

123

2853

Den valda volymen.

Den valda tidsperioden. Det valda tidsformatet.

Antalet dagar som en optimal 
batch tillgodoser behovet.

Kostnaden som valda volymen 
orsakar under valda perioden.

Det valada lagervärdet.

Egen vald batchstorlek.

Tidsperiod : Tid i :

Volym (st) : Pris (kr) :

Täcktid (dagar) : 6,5 Optimal batch: 57

Omst. särkostnad (kr) : 39719

År

2000

1

3600

Automatiskt uträknad 
optimal batch.

Det valda tidsformatet.

Det valada lagervärdet.

Kostnaden som valda volymen 
orsakar under valda perioden.

Den valda volymen.

Den valda tidsperioden.

Antalet dagar som en 
optimal batch 

tillgodoser behovet.

Funktion 2: 

Figur 6.2  Optimeringsverktygets funktion 2 

Figur 6.3  Optimeringsverktygets funktion 3 

Funktion 3: 
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Alla funktionerna visar den täcktid som en batchstorlek har. Med täcktid menas 
den tid batchstorleken förväntas räcka.  
 
Parametrar i verktyget 
Då förändringar kommer att ske i framtiden kommer även parametrarna i 
optimeringsverktyget att behöva uppdateras. Det kan till exempel vara att 
ställkostnaderna eller kvalitetsbristkostnaderna förändras genom aktivt arbete 
inom Electrolux. Verktyget är därmed uppbyggt på ett sådant sätt att det lätt går 
att gå in och ändra parametrarna så att verktyget även kan användas i framtiden. 
 
 

6.2 Den optimala batchstorleken 
 
Genom att använda det framtagna optimeringsverktyget som beskrivs i 
resultatavsnitt 6.1 beräknas den batchstorlek som kostnadsmässigt är mest 
optimal. Den optimala batchen kommer dock att variera från skåp till skåp 
beroende på skillnader i efterfrågan och värde. För att ge en ungefärlig 
uppfattning om var batchstorleken för de aktuella skåpen hamnar vid dagens 
volymer har två diagram upprättats (se bilaga G). Båda diagrammen visar 
årsvolym mot den optimala batchstorleken för de skåp som var aktuella i 
prognosen för augusti 2005. Det ena diagrammet (diagram 6.1) ritar en kurva 
där volymen i steg om 2 000 sätts mot batchstorlek i steg om 20 stycken. Det 
andra diagrammet (diagram 6.2) visar årsvolymen i förhållande till 
batchstorleken då batcherna är viktade mot antalet PNC. De två diagrammen ger 
tillsammans en bild av hur dagens produkter och deras volym skulle se ut vid en 
tillverkning efter deras optimala batchstorlek. 
 
I dagsläget blir det svårt att tillverka batcher som är mindre än 18 på grund av 
den stora mängden materialtransporter som detta skulle leda till (analysavsnitt 
5.7). Detta har dock inte tagits hänsyn till i diagrammen. Diagrammens uppgift 
är bara att visa hur den optimala produktionen ser ut i dagsläget utan några som 
helst begränsningar. 
 
En intressant iakttagelse är att med optimal batchstorlek med begränsningen att 
den inte får vara mindre än 18 blir medelbatchstorleken 43. Vilket kan jämföras 
mot dagens medelbatchstorlek som skulle ha varit 44 om det inte hade varit för 
dagens kösystem i entresolen. Skillnaden ligger alltså i användandet av 
entresolen men dessutom kommer spannet mellan högsta och lägsta 
batchstorleken att öka vid optimal batchstorlek. Det blir fler PNC som kommer 
få en mindre batchstorlek medan några blir riktigt stora med en storlek upp emot 
160.  
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6.3 Omställningskalkyl 
 
Med hjälp av optimeringsverktyget upprättades en omställningskalkyl. Målet 
med omställningskalkylen var att ta fram och visa de kostnader som sparas 
genom att använda optimal batchstorlek samt vad olika begränsningar och 
förändringar i produktionen innebär för kostnader.  
 

• Entresolbegränsning 
o Entresolbufferten leder med dagens system till att monteringens 

batchstorlekar inte kan bli större än 36.  
• Kostnader vid olika minbatcher 

o Vad införandet av olika minbatchstorlekar skulle innebära för 
kostnader.   

• Multipelkostnad 
o Den kostnad som uppkommer på grund av att multipeln leder till en 

avvikelse från den optimala batchstorleken. 
• Förtjänster vid en minskning av omställningskostnaden 

o Hur mycket den totala förtjänsten skulle bli om 
omställningskostnaden minskade med ett visst antal procent. 

     
För att få en så rättvisande kalkyl som möjligt valdes värden från augusti månad. 
Anledningen till detta val var att denna månads efterfrågan var närmast årets 
genomsnittliga efterfrågan och ansågs därmed vara en representativ månad. 
Anledningen till att en representativ månad valdes och inte värden för hela året 
var att produkter byts ut och förändras. Vid en förändring får skåpet ett nytt 
PNC-nummer och att följa upp alla skåps byten under hela året skulle innebära 
för stort arbete och ta för lång tid. Därför användes augusti månad som en 
referens för hela årets produktion då den taktmässigt väl representerade 
genomsnittet.  
 
Genom att sätta in den optimala batchstorleken för alla skåp i kostnadsfunktion 
(8) gavs möjligheten att se den kostnad som därmed uppkom för augusti. Den 
optimala batchstorleken utan begränsningar i produktionen gav kostnaden 1 096 
530 kronor för månad augusti, år 2005 och 13 158 360 kronor utslaget på ett helt 
år.  
 
De kostnader som finns representerade är alltså de kostnader som direkt eller 
indirekt påverkas av en omställning i produktionen. Denna kostnad skulle vara 
noll kronor om det inte fanns några lager och om inga omställningskostnader 
förekom. 
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6.3.1 Entresol- och materialhanteringsbegränsningar 
 
Då kösystemet i entresolbufferten inte tillåter monteringen att tillverka större 
batchstorlekar än 36, gjordes uträkningar i kalkylen för att se hur detta påverkar 
kostnaderna. Differensen mot optimalt med minbatch 18 redovisas nedan.   
 

Tabell 6.1 Kostnader per år med 36 som största batchstorleken i monteringen 

 
Uträkningarna i tabellen visar att det finns 3 770 334 kronor att spara per år om 
körsättet med maxbatchstorlek på 36 i monteringen ändras och om skåpen 
produceras optimalt. Med ”Optimerat med maxbatch 36 i monteringen” menas 
att produktionen optimeras med tanke på att det inte går att köra större batcher 
än 36 i monteringen. Det har alltså införts en maxbatchstorlek på 36 för 
produktionen eftersom monteringen med dagens kösystem ändå inte kan 
tillgodose sig färre omställningar. Detta värde är dock endast teoretiskt och det 
är högst osäkert om framförallt skumningen skulle klara så många 
omställningar.  
 
Vid dessa uträkningar har de skåp med högre dagsbehov än 36 tillåtits att 
tillverkas i större batcher än 36. Anledningen är att samma skåp inte ska behöva 
tillverkas mer än en gång per dag.  
 

6.3.2 Kostnader vid olika minbatchstorlekar 
 
Då det inom Electrolux har diskuterats att införa en minbatchstorlek i 
produktionen gjordes i kalkylen uträkningar för hur mycket detta skulle kosta. 
Dessa jämfördes sedan enligt tabellen mot det optimala. Multipeln på nio är 
dock bibehållen.  
 

Tabell 6.2 Kostnader per år för olika minsta batchstorlekar i monteringen. 

 Optimalt 
med 

minbatch 18 

Dagens tillverkning med 
maxbatch 36 i 
monteringen 

Optimerat med 
maxbatch 36 i 
monteringen 

Kostnad 13 238 947 17 009 280 15 169 460 
Differens mot optimalt  3 770 334 1 930 513 

 Optimalt med 
multipel 

Minbatch 18 Minbatch 36 Minbatch 54 

Kostnad 13 195 817 13 238 947 13 697 594 14 797 459 
Differens mot optimalt  43 130 501 777 1 601 642 
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6.3.3 Multipelkostnad 
 
Eftersom produktionen i dagens läge sker med en multipel av nio undersöktes 
vad kostnaden blir då planeringen tvingas att avrunda den optimala 
batchstorleken till närmaste multipel. Dessa kostnader jämfördes sedan mot 
kostnaderna vid exakt samma förhållanden utan multipel. Resultatet blev enligt 
följande: 

Tabell 6.3 Kostnader per år för tillverkning med och utan multipel vid olika 
minbatchstorlekar. 

 
Tabellen visar att det finns väldigt små vinster att hämta vid en borttagning av 
multipeln. Vid dagens tillverkning som har en minbatchstorlek på 18 skulle det 
bara sparas ca 24 000 kronor per år. 
 

6.3.4 Förtjänster vid en minskning av omställningskostnaden 
 
Vid den tidsstudie som gjordes över monteringen (analysavsnitt 5.2.5) 
uppmärksammades det av författarna att ställtiden vid basmonteringen inte 
skulle vara alltför svår att reducera. Det är dock väldigt svårt att uppskatta exakt 
hur mycket så därför har olika alternativ tagits fram. Med dagens 
produktionssätt skulle alternativen leda till följande besparingar:  
  

Tabell 6.4 Besparingen per år vid dagens tillverkning för en sänkning av ställkostnaden i 
basmonteringen. 

 
 
 
 

 Minbatch 9 Minbatch 18 Minbatch 36 Minbatch 54 
Kostnad med multipel 13 195 817 13 238 947 13 697 594 14 797 459 
Kostnad utan multipel 13 158 363 13 214 944 13 688 199 14 795 610 

Differens 37 454 24 003 9 395 1 849 

 Dagens 
tillverkning 

75 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

50 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

25 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

Kostnad 17 009 280 15 279 656 13 559 388 11 776 884 
Diff. mot dagens 

tillverkning 
 1 729 624 3 449 892 5 232 396 
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Vid optimalt körsätt med enbart begränsningen minbatch 18 och multipel 9, 
skulle besparingarna bli enligt följande: 
 

Tabell 6.5 Besparingen per år med begränsningen minbatch 18 och multipel nio, vid en 
sänkning av ställkostnaden i basmonteringen. 
 
 
Vilket kan tydas av tabellerna är att det finns betydande summor att spara vid en 
reducering av ställtiden. Anledningen till att tabell 6.4 har högre 
besparingsmöjligheter vid ställtidsreducering än tabell 6.5 är att den första 
tabellen har fler omställningar i monteringen på grund av begränsningen av 
kösystemet i entresolen.  
 
 

6.4 Införande av de optimala batchstorlekarna 
  
Vilket finns beskrivet i analyskapitel 5.7.5 finns det olika alternativ för att införa 
de optimala batchstorlekarna. De enligt författarna två bästa alternativen 
redogörs här. 
 
Alternativ 1, omprogrammering av entresolbufferten:  
 
Detta alternativ skulle innebära att systemen som driver entresolbufferten måste 
uppdateras. Detta ska skötas internt och kommer kräva ca 2000 arbetstimmar. 
Dessutom kommer det att krävas inköp av elva stycken verktyg som kostar 90 
000 kr styck. Vid summering ger detta: 
 
Engångskostnad:  Lön till programmering, ca 500 000 kronor. 
 
Årskostnad:  Verktyg till skumningen, 165 000 kronor per år. 
 
 
Alternativ 2, dra ner på takten genom att använda fem eller sex 
basmonteringsbanor. 
 

 Optimal 
körsätt 

75 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

50 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

25 % 
ställkostnad för 
basmonteringen 

Kostnad 13 238 947 12 347 862 11 389 408 10 345 825 
Differens   891 085 1 849 539 2 893 122 
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Det går inte att med erhållen data urskilja ifall produktiviteten skulle öka eller 
minska vid en lägre takt på de olika banorna (analysavsnitt 5.7.7). Dock skulle 
det krävas antingen en hel eller en halv tjänst extra per skift vid varje extra bana. 
Detta skulle innebära följande kostnader: 
 
Fem basmonteringsbanor 
 
Engångskostnad:  Vissa kostnader för öppnande av en till bana. 
 
Årskostnad:  Inköp av minst åtta verktyg: 120 000 kronor 

Vid en extra tjänst: 350 000 kronor 
  Vid två extra tjänster: 700 000 kronor  
 
Förtjänst:  Ger möjligheten att dela in skåp i tunga respektive lätta. 
 
Nackdelar:  Ökad materialhantering vid variantmonteringen.  
 
 
Sex basmonteringsbanor 
 
Engångskostnad:  Vissa kostnader för öppnande av en till bana. 
 
Årskostnad:  Inköp av minst två verktyg: ca 30 000 kronor 

Vid två extra tjänster: 700 000 kronor 
  Vid fyra extra tjänster: 1 400 000 kronor  
 
Förtjänst:  Ger möjligheten att dela in skåp i tunga respektive lätta. 
 
Nackdelar:  Ökad materialhantering vid variantmonteringen. 
 
 
 

6.5 Felaktiga parametervärdens påverkan på 
optimeringsverktyget 

 
Då möjligheten finns att parametrarna i det framtagna optimeringsverktyget inte 
är hundra procent korrekta (analysavsnitt 5.10) undersöktes hur känsligt 
verktyget är för felaktiga parametervärden. Målet med undersökningen var att se 
hur mycket resultatet påverkas vid en förändring av de olika parametrarna.  
 
Ett felaktigt parametervärde leder till att formeln räknar ut en felaktig 
batchstorlek. Den felaktiga batchstorleken leder i sin tur till en felaktig kostnad. 
För att då få ut den kostnadsskillnad som därmed uppstår användes den gamla 
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”optimala” batchstorleken i kostnadsfunktionen med rätt parametervärden och 
skillnaden i kostnad beräknades.     
 
 
För att få ett så rimligt resultat som möjligt av testen användes de möjliga 
avvikelser som tas upp i analyskapitlet 5.10. Vid test av möjligt extremfall för 
materialhanteringskostnader blev resultatet enligt tabell 6.6. (Se exempel på 
uträkning i bilaga H) 
 
Avvikelser Fel i batchstorlek Kostnadsfel 
Materialhanteringskostnaderna är  
25 % högre än beräknat 

2,3 % 0,026 % 

Materialhanteringskostnaderna är  
33 % lägre än beräknat 

3,2 % 0,049 % 

Tabell 6.6  Resultat av undersökning av felaktiga parametervärden 

 
6.6 Allmänna iakttagelser i produktionen 
 
Under arbetets tidiga skede i de sista veckorna under juni 2005 gjordes en studie 
med tanke att kunna kommentera allmänna iakttagelser angående produktionen i 
monteringen. En tidig iakttagelse var att personal i många fall slutar arbeta innan 
arbetstiden är slut. Detta sker oberoende av om produktionsmålet är uppfyllt 
eller inte. En tidsförlust på 10-20 min verkar inte vara ovanligt. Det kan sedan ta 
ytterligare upp till 10 minuter innan personalen i nästa skift har upptagit arbetet 
igen.  
 
Idag töms monteringsbanorna med tanken att det enbart skall finnas ett skåp på 
varje station när ett skift går av för att nästa skift ska få en bra start. Detta leder 
dels till att produktionen avslutas för tidigt men även att vissa tempon helt töms 
när skiften försöker att lämna några få skåp på banan samtidigt som man vill 
uppnå ett bra resultat. Resultatet blir att de sista montörerna på banan i nästa 
skift kan behöva vänta på arbete då det inte finns skåp att montera vid deras 
tempon.  
 
Vid processen försvinner det ibland ett antal ur personalen vid en bana och kan 
vara borta i ca 10 min. De som sitter kvar får vänta på att de som är borta ska 
komma tillbaka innan produktionen fortsätter. Vid produktionen läser även en 
del montörer en bok eller tidning under arbetstid, vilket kanske kan tyckas vara 
rimligt vid de tillfällen som de inte har något att arbete att utföra. Dock är det 
inte ovanligt att vänta med att börja arbeta igen tills det finns i alla fall två skåp 
att jobba med innan de lägger ner boken/tidningen. Detta leder till ojämn 
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produktion genom att flaskhalsen i ena stunden står stilla för att sen bli överfylld 
med arbete. 
 
Vid basmonteringen ser linjebalanseringsförlusterna ut att vara ganska små, 
åtminstone vid monteringsband M2 och M4. Variantmonteringen och processen 
verkar dock ha en sämre balansering. Personalen vid variantmonteringen står 
ofta utan arbete och liksom i processen händer det även här att personalen inte 
arbetar trots att det finns jobb. Detta är möjligt på grund av att de vet att de kan 
jobba igen det senare. Detta påverkar dock flaskhalsen i linan negativt då dess 
tillströmning blir ojämn.  
 
Personalen verkar vara omedveten om hur viktigt deras position i flödet är. Vid 
ett tillfälle stod siste man i variantmonteringen och pratade med en annan person 
i ca 5 min trots att utflödet till processen var tomt och variantmonteringsbanan 
efter honom fylldes med en stor mängd skåp. Detta medförde inte bara att 
personen i fråga stod still utan att även övrig personal i samma 
variantmonteringsbana blev utan arbete och att processens tillströmning 
påverkades negativt. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
 
 
Här presenteras de slutsatser och rekommendationer som kan göras av analysen 
och resultatet.  
 
 

7.1 Slutsatser av omställningskalkyl 
 
Den upprättade omställningskalkylen visade en rad olika kostnader och 
förtjänster vid olika tillverkningsalternativ. (Se tabell 6.1-6.5) 
 
Slutsatserna av tabellerna beskrivs nedan. 

7.1.1 Införande av minbatch 
 
Vilket kan utläsas av tabell 6.2 skapas det en förlust vid ett införande av en 
minbatch. Tabellen visar också att desto större minbatch, desto större blir 
förlusten. Anledningen till förlusten är att fler PNC hamnar ifrån sin optimala 
batchstorlek och slutsatsen är att det inte finns någon anledning att införa en 
minbatch. Strävan borde vara att ha ett system som klarar av att köra en så låg 
minbatch som möjligt så att även lågvolymare kan köra optimal batchstorlek. 
Det finns dock inte särskilt stora besparingar i detta. Ett avförande av dagens 
minbatch på 18 skulle endast innebära en besparing 43 130 kronor per år. Det 
som eventuellt skulle förbättras är då flexibiliteten, eftersom andra PNC hindras 
att produceras då det tillverka för mycket av ett annat PNC. 
 

7.1.2 Användandet av multiplar 
 
Tabell 6.3 visar att ett avförande av användandet av multiplar skulle innebära en 
förtjänst på ca 24 000 kronor per år vid dagens tillverkning. Uträkningarna tar 
dock enbart hänsyn till de extra kostnader som förekommer på grund av en 
avvikelse från den optimala batchstorleken. Den tar inte hänsyn till hur 
produktionen påverkas av användandet multiplar, då det kan vara så att 
produktionen är anpassad att köra en viss multipel.  
 

7.1.3 Införande av optimal batchstorlek 
 
Vilket kan utläsas i tabell 6.1 finns det betydande summor att tjäna på att 
använda optimal batchstorlek. Det kan röra sig om summor över tre och en halv 
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miljon kronor per år vilket gör att det finns all anledning att försöka undkomma 
de begränsningar som hindrar att optimal batchstorlek kan användas.  
 
Slutsatsen som kan dras av kapitel 6.4 är att bästa sättet vid införandet av den 
optimala batchstorleken är att omprogrammera entresolbufferten så att ett bättre 
utnyttjande uppnås och att monteringen därmed kan tillverka större batcher än 
36. Den totala förtjänsten för införandet av de optimala batchstorleken blir med 
ovan nämnda förtjänster och kostnader ca 3 600 000 kronor per år. 
 
Det vore även bra för flexibiliteten att kösystemet uppdateras då produktionen 
kan anpassas snabbare vid förändrade förutsättningar. Det är dock bra att ha i 
åtanke att möjligheten fortfarande finns att köra på fler banor om behovet skulle 
finnas i framtiden.  
 

7.1.4 Reducering av omställningskostnader 
 
Även om det upprättade optimeringsverktyget gör det enkelt att ta fram den 
batchstorlek som är mest optimal är det författarnas rekommendation att 
Electrolux ska inrikta sig på att reducera omställningskostnaderna och inte 
antalet omställningar. Tabell 6.4 och 6.5 visar att det finns stora summor att 
tjäna på detta. I dagens tillverkning skulle över 3 miljoner sparas vid en 
reducering på 50 % av ställtiden i basmonteringen.   
 

7.1.5 Optimeringsverktygets känslighet för felaktiga parametervärden 
 
Resultatet i tabell 6.6 visar att en ganska stor felberäkning av en parameter inte 
leder till en alltför stor förändring i slutkostnaden för PNC:t. Anledningen till 
detta är att kostnadskurvan är relativt flack runt det optimala värdet, vilket ses i 
bilaga I. 
 
Uträkningar gjordes även för kvalitetsbristkostnader och samma slutsats kunde 
dras där. 
 
Om parametrarna för både materialhanteringskostnader och 
kvalitetsbristkostnader skulle vara felaktiga så blir kostnadsfelen större än 
siffrorna i tabell 6.6. Dock finns möjligheten att felen ”går åt vart sitt håll” och 
på så sätt tar ut varandra.  
 
Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att desto större 
omställningskostnaden är desto känsligare är den för ett fel.  
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7.2 Icke-kostnadsbestämda variabler 
 
Resultaten från optimeringsverktyget och omställningskalkylen ska inte enbart 
bedömas efter dess kostnad utan även efter de andra faktorer som har valts att 
inte kostnadssättas (Icke-kostnadsbestämda variabler 5.4.1). De är svåra att 
uppskatta men existerar och har likväl en påverkan på resultatet. Verktyget och 
omställningskalkylen ska därför endast användas som utgångspunkt för beslut. 
Det gäller sen att med sunt förnuft inse vad produktionen klarar av och vad som 
verkar vara mest rimligt.  
 
 

7.3 Störningar i produktionen 
 
Under examensarbetets gång uppmärksammades det av författarna att det ofta 
förekom störningar i produktionen. Då linjetillverkningsdesignen är mycket 
störningskänslig är detta något som Electrolux borde arbeta aktivt med för att få 
bort. Vilket redogörs i resultatavsnitt 6.6 är det viktigt att försöka få personalen 
medveten om hur viktig personen är i flödet. Om en montör är frånvarande 
påverkas hela tillverkningskedjan. Det är därför viktigt att det alltid finns 
avbytare vid toalettbesök. Personalen borde även bli informerad om att det är 
viktig att jämn takt hålls så att flaskhalsen i produktionen alltid har produkter att 
jobba med. 
 
Vilket redogjorts i rapporten leder omställningar till störningar i 
basmonteringen. Vid dessa tillfällen har lagledaren en viktig uppgift att se till att 
allt material finns på plats och att arbetsstationerna förbereds så mycket som 
möjligt. Speciellt sista tempot verkade ofta få problem med att hitta det nya 
materialet vid en omställning och mycket tid skulle sparas om allt redan var 
förberett. Möjligheten skulle också vara att man använder en rörlig operatör utan 
fast station som kan hjälpa till vid den station som har störst behov.      
 
Det förloras även produktionstid på grund av de uppsatta produktionsmålen. 
Vilket finns beskrivet i analysavsnitt 5.9 så leder målet till produktionsbortfall. 
Det skulle finnas stora förtjänster vid ett införande av mera rättvisande mål. Ett 
som var anpassat efter skåpens innehåll och är rullande över dagen. Fler skåp 
skulle tillverkas och dessutom skulle personalen ha något att jobba efter. 
Personalens målmedvetenhet ska i detta fall inte underskattas.  
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7.4 Övriga rekommendationer 
 
Då det gäller övriga rekommendationer anser författarna att kvalitetsarbetet är 
ett område som än mer borde hamna i fokus. Produktionens 
kvalitetsbristkostnader har en stor andel uppkomna fel i tillverkningen. En viss 
del av dessa fel beror på, vilket visats tidigare i rapporten, av omställningar. 
Dock är detta en liten andel av den totala kvalitetsbristkostnaden. 
 
Det vore på grund av detta lämpligt att starkt inrikta sig på förebyggande arbete 
på de fel som är vanligast. Följa upp felen, se var någonstans de uppkommer för 
att sen åtgärda.  
 
Ett produktionssystem där varje produkt registrerar när, var och av vem som 
genomför operationerna är en väg att gå med målet att minska kvalitetsfel 
uppkomna i produktionen. Sådan information skulle kunna förebygga ofta 
återkommande fel orsakade av en speciell maskin, station eller operatör.  
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8 Diskussion 
 
 
Detta avsnitt diskuterar rapporten med tanke på resultatets känslighet, använda 
angreppssätt och de antaganden som gjorts. 
 
 

8.1 Angreppssätt 
 
Redan under utformandet av problembeskrivningen under arbetets inledning 
framkom det att företaget ansåg att omställningarna i produktionen mellan olika 
produkter utgjorde en stor kostnad. Tanken var att denna kostnad uppkommer i 
och med att produktionen blir tvungen att ställa om ofta och till många olika 
varianter. Det påverkar dels montörernas förmåga att göra rätt men även 
produktionens effektivitet på grund av tiden omställningarna tar i anspråk. 
 
Om detta antagande är korrekt innebär det att kvalitetsbristkostnaderna i form av 
kassaktioner, omarbetning och servicekostnader skulle minska vid tillverkning 
med större batchstorlekar. I arbetet har detta antagande setts som riktigt även om 
det är svårt att bevisa praktiskt att antalet uppkomna fel är beroende av antalet 
omställningar då dagens produktion inte ger möjlighet att tillverka batcher 
längre än trettiosex. 
 
 

8.2 Flexibilitet 
 
I de beräkningar som gjordes togs det ingen hänsyn till produktionens flexibilitet 
då det är svårt att uppskatta en sådan siffra. Att uppskatta en flexibilitetskostnad 
skulle enligt författarna ge ett allt för osäkert mått och att inkludera en sådan i 
beräkningarna ansågs inte vara vetenskapligt. Det skulle dessutom förutsätta en 
bedömning av dagens möjlighet till flexibilitet i produktionen och hur pass stor 
del av denna flexibilitet som i dagens läge används. I sådant fall skulle det även 
fortsätta med en beräkning av hur relationen mellan flexibilitet och kostnaderna 
för det resulterande antalet försenade order, antalet missade försäljningstillfällen 
och andelen produkter i lager med låg omsättningshastighet.  Då detta ansågs 
ligga utanför arbetets område och enbart vid en snabbare undersökning skulle få 
utformningen av gissningar ansågs ett sådant resultat bli oanvändbart. 
Författarna ansåg däremot att det skulle vara intressant att föra en diskussion om 
vad dessa faktorer har för påverkan på den nuvarande och eventuell framtida 
produktionen kopplat till denna rapports resultat och rekommendationer. 
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Så fastän det inte ingår någon flexibilitetskostnad i den framtagna formeln måste 
den ändå beaktas. Servicegraden kommer med stor sannolikhet att sjunka om 
batchstorleken ökar och tvärtom öka om batchstorleken minskar. I fall att 
batchstorleken ökar skulle även Mariestadsfabriken börja konkurrera mot 
låglöneländer på deras villkor och mot deras konkurrensfördelar. Det innebär att 
det som anses vara en fördel i dagens tillverkning, den högre flexibiliteten i 
produktionen, förloras eller i alla fall att försprånget gentemot andra minskar. 
Att tävla med fabriker i låglöneländer på deras villkor är en kamp som 
Mariestadsfabriken har dåliga förutsättningar att vinna. Mindre batchstorlekar 
skulle däremot innebära en mer flexibel produktion där kunden med större 
sannolikhet kan räkna med att få sina skåp vid rätt tillfälle. Det blir då även en 
kraftigare inriktning mot marknadsanpassning istället för 
produktionsanpassning. Något som stämmer bra med förutsättningarna på den 
nordiska marknaden som enligt vad Electrolux själva anser inte ser ut som den 
övriga europeiska. 
 
 

8.3 Lager 
 
Då lagerhållning av färdiga produkter ger en betydande kostnad diskuteras vad 
som kan anses vara en lämplig nivå och möjligheten till reducering under denna 
rubrik.  
 

8.3.1 Lagernivå 
 
Då servicenivå är en kostnad på grund av resurserna den kräver för att 
upprätthållas anser författarna att produkternas lagernivåer ska justeras utefter 
produkternas värde i lagret. Detta då de olika produktsorterna skiljer sig mycket 
i värde, en produkt i lager kan vara värd flera gånger mer än en annan. En sådan 
stor värdeskillnad skulle kunna vara aktuell att återspegla i volymen hos 
produkterna lager. På så sätt skulle man inte bara kunna använda sig av den 
optimala orderkvantiteten utan även anpassa servicegraden på produkterna till 
den nivå som motsvarar kostnaden att upprätthålla dem. Det vill säga att 
säkerhetslagrets storlek blir beroende av produktens värde.  
 
Resonemanget om kostnaden för servicegraden kan även fortsätta med en 
bedömning av kostnaden och risken för en förlorad order. Är det till exempel 
större chans att missa en försäljning då en standardutrustad produkt inte finns 
tillgänglig för en kund jämfört med en mer exklusiv produkt? Är kunder som 
investerar mer i högre specificerade produkter mer villiga att invänta ett 
senarelagt leveransdatum än en standardkund? Dessa frågeställningar är av 
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betydelse då man ska bedöma risken och kostnaden för en utebliven försäljning. 
Något som även borde ingå vid bestämmandet av produkternas lagernivåer. 
 
När det gäller order som inte kan levereras i tid är det svårt att uppskatta alla de 
kostnader som kan uppstå. Till de svårberäknade kostnaderna tillhör en 
eventuellt missad försäljning, förlorad ”goodwill” och så vidare. Däremot så är 
det lättare att uppskatta vissa andra kostnader som uppkommer. Exempel på 
dessa är extra transporter som kan komma att krävas vid leverans av en försenad 
produkt. Ytterligare kostnader som uppstår rör bland annat säljbolagens personal 
vars tid inte enbart kan användas till försäljning utan även går åt till att 
kontrollera och handha processen med kunders försenade leveranser. 
 

8.3.2 Lagerreducering 
 
Ett allmänt vedertaget produktionssätt att använda sig av för att reducera 
kostnader och öka lönsamhet är ”Just-in-time” konceptet. Det innebär att 
produktionen ska se till att produkter finns tillgängliga enbart när det finns ett 
behov av dem. Det vill säga varken tidigare eller senare än nödvändigt för att nå 
en så resurssnål produktion som möjligt. Produceras produkter tidigare än de 
behövs utgör de enbart en kostnad då de binder kapital utan att tillföra värde. Är 
de producerade senare än när de hade behövts utgör de även då en kostnad, 
något som har beskrivits i stycket ovanför. 
 
En orsak till att författarna inte anser produktionen utnyttjar sin flexibilitet beror 
på att planeringen av vad som ska tillverkas bestäms och fryses så pass många 
dagar innan tillverkningen i själva verket skall ske. Det är något som sägs 
bestämmas av långa leveranstider för material. Färdiga produkter i lagret binder 
ett högre värde än det ingående materialet skulle ha gjort i komponentförrådet 
och utgör därför en större kostnad. Stora färdiglager skapar även en större risk 
för svårsålda produkter som måste rabatteras. Dessutom utgör materialbrist i 
produktionen bara den en avsevärd kostnad. Det gör det intressant att undersöka 
ifall det skulle vara aktuellt att höja nivåerna på material i komponentförrådet 
för att på så sätt höja produktionens flexibilitet och minska chansen för 
materialbrist. Flexibiliteten kan ge möjlighet att minska antalet produkter i lager 
eftersom kortare frysperiod i planeringen skapar ett mindre behov av 
säkerhetslager. Produktmixen i tillverkningen kan anpassas närmare efter 
marknadens önskemål när omplanering lättare kan ske. Kunden hamnar närmare 
produktionen. Det negativa detta kommer att föra med sig är en ökad kostnad för 
material som kommer att kasseras på grund av att produktens livslängd avslutas 
medan en större mängd material fortfarande finns i lager. Frågan är om denna 
kostnad verkligen är högre än vinsten som skapas. Dessa uppräknade för- och 
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nackdelar borde kostnadsbestämmas och bedömas för att motivera en 
lagerstrategi. 
 
I övrigt bedömer författarna att Mariestadsfabriken inte binder någon avsevärt 
stor mängd kapital i produktionen. Dagens buffertar är nödvändiga för att 
produktionen skall kunna fortgå i en väldigt störningskänslig miljö och med 
tillräcklig momentan skumningskapacitet. Deras storlek anses heller inte vara 
mycket påverkande på bindningen av kapital. På grund av detta bedöms 
Mariestadsfabriken redan ha en stor del av Just-in-time konceptet inarbetat inom 
själva produktionen. Därför anser författarna det klokt att se över den resterande 
delen, nämligen den utanför själva tillverkningskedjan. En del i detta arbete kan 
vara en lagerreducering. 
 
 

8.4 Metod 
 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som använts och hur olika förutsättningar 
påverkat uträkningar. 

8.4.1 Påverkan vid informationsinsamling 
 
Då mycket av informationen som har använts som grund i rapporten har 
insamlats med hjälp av intervjuer kan det vara intressant att diskutera deras 
riktighet. 
 
Information och data som framkommit vid intervjuer har bedömts för riktighet 
och har undersökts så långt detta varit genomförbart beroende av tidsåtgång och 
tillgänglighet. Det har varit författarnas mål att så långt som möjligt inte påverka 
de intervjuande med ledande frågor. Vid precisering och direkta frågor kan ändå 
risk för att intervjuarens fråga färgar den intervjuades svar. Detta är något som 
förklaras i metodavsnitt 2.5. Uppgifterna i rapporten anses dock inte nämnvärt 
vara påverkade av detta då intervjuaren enbart har nämnt redan erhållna siffror 
efter det att den intervjuade har bidragit med sin åsikt. 
 

8.4.2 Omställningskalkyl och optimeringsverktyg 
 
Författarna valde att använda sig av Wilsons formel för att finna den optimala 
batchstorleken för respektive skåp. Wilsons formel förenklar verkligheten och 
förutsätter ett jämnt utflöde från lagret. Detta stämmer inte alltid överens med 
förhållandena i Mariestadsfabriken eftersom de flesta order är olika stora. 
Efterfrågan kan även fluktuera över en viss tidsperiod och utflödet sker genom 
att tåg eller lastbilar fylls vilket leder till att utflödet sker lastvis. Det upprättade 



 

Andersson & Heldenius 
61

optimeringsverktyget tar i viss mån hänsyn till detta då det själv går att välja 
tidsperiod och antalet tidsperioder. Det går att få exakta uppskattningar över de 
närmaste dagarna samtidigt som det är möjligt att uppskatta ett medel över 
längre perioder. Det ansågs vara positivt att formeln så lätt skulle kunna 
anpassas till en automatisk och flexibel uträkning av den lämpliga 
batchstorleken i ett planeringsprogram. 
 
Vid omställningskalkylen kan förutsättningen med jämnt utflöde ha givit vissa 
felberäkningar. Dels uträkningarna för användandet av multiplar där det kan 
vara så att en tillfällig order gör att ett antal skåp blir kvar i lager en längre tid på 
grund av att de är svårsålda.  
 

8.4.3 Lagerhållningskostnaden 
 
Dagens system med bokning av lagringsvolym är i dagens läge inte rättvisande. 
Systemet tar inte hänsyn till staplingsbarheten av skåpen utan har endast en 
kubikmeterkostnad. Dessutom borde lagringen leda till ökad kostnad då det egna 
lagret är fullt och då hyra av externt lager är nödvändigt. Eftersom Electrolux 
Logistics får ett negativt resultat år 2005 betyder det även att lagerhyran som tas 
ut är för låg. 
 
De uträkningar som gjorts för lagerhyran i rapporten anser författarna vara 
tillförlitliga. Kostnaden gäller dock endast för år 2005 och för det antal 
produkter som fanns i lager då. Nästa år är det andra förutsättningar vilket leder 
till att optimeringsverktygets lagerhållningsparameter inte med säkerhet 
stämmer. Anledningen till att författarna kunde få fram en kostnad för 2005 var 
att en bedömning av förlusten för Electrolux logistics som kunde göras mot årets 
slut. En bedömning av 2006 är mycket svårare då den skulle behöva baseras på 
en utredning om 2005 års kostnad, varför underskottet uppkom och vad det 
exakt bestod av. Därför skulle ett mer rättvisande kostnadssystem för hyran av 
lagerplats vara mycket lämpligt att utveckla. 
 

8.4.4 Förutsättningar vid beräkningar 
 
De flesta omställningskostnader som räknats fram består av lönekostnader. I 
samtliga fall har det förutsatts att det går att ta bort delar av tjänster eller att det 
finns alternativa arbetsuppgifter för personalen. I de flesta fall anser författarna 
att detta är möjligt. Vid bas- och variantmonteringen skulle till exempel 
personalen kunna kvalitetssäkra skåpen eller hjälpa till där behov uppstår på 
monteringsbandet.   
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8.5 Resultatets varaktighet 
 
Då produktionstakten, produktmixen och varianterna ofta ändras för att spegla 
produkternas försäljning ansåg författarna att det inte var möjligt att under 
arbetets gång ständigt uppdatera de framtagna siffrorna. Detta just för att 
förändringar är så pass vanliga och det skulle ta upp en stor del av arbetets tid. 
Därav valde författarna att ta göra samtliga beräkningar genom att utgå utifrån 
samma periods produktionsupplägg. Detta ger som resultat att rapportens och 
arbetsverktygets riktighet kommer att förändras om produktionen gör det. 
Rapportens resultat är gällande så länge inte väldigt stora förändringar 
genomförs. Vissa sådana möjliga förändringar har även beräknats 
kostnadsmässigt för att undersöka deras påverkan på resultatet, till exempel ett 
förändrat utnyttjande av entresolbufferten. För att behålla arbetsverktygets 
riktighet gäller det däremot att efter stora förändringar uppdatera parametrarna 
för att kostnaderna i formeln ska stämma även i fortsättningen. Detta är förberett 
i verktyget så att det ska kunna ske på ett enkelt sätt för att bevara nyttan av 
verktyget. Hjälp till detta finns dels i kapitel 7.1.5 som visar vilka parametrar 
som är viktigast att uppdatera samt i rapportens beräkningar vilka finns 
beskrivna med tillvägagångssätt. 
 
 

8.6 Marknadsförändring 
 
De övergripande strategiska rekommendationerna i denna rapport förutsätter att 
det även i framtiden finns en marknad av ungefär samma volym för högt 
specificerade produkter. Skulle denna marknadsstruktur förändras och priserna 
sjunka skapas nya förutsättningar för produktionen. Det påverkar de optimala 
batchstorlekarna i dagens produktionsupplägg även om en faktor som flexibilitet 
och dess påverkan inte finns medräknad. Med det menas att saker som 
servicegrad, försenade order och så vidare inte kommer att synas i 
beräkningarna men ändå påverka det verkliga resultatet. 
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Bilaga A – Flödesschema över tillämpat arbetssätt 
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Bilaga B – Detaljerad karta över monteringen 
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Bilaga C – Omställningskostnader   
 
Vid uträkning av omställningskostnaderna har följande värden använts: 
 
Löner och arbetstimmar: 
Årslön för lagledare: 380 000 kr 
Årslön för materialhanterare och montörer: 350 000 kr 
Antal arbetstimmar per dag: 7,6 timmar 
 
Dagens tillverkning 
Medelantal av omställningar för basmonteringen: 73 st/dag. (Framräknad ur 
monteringsprogram från veckorna 34-38, år 2005) 
 
Medelbatchstorlek vid basmonteringen: 27 (Framräknad ur monteringsprogram 
för veckorna 34-38, år 2005) 
 
Antal olika PNC som i snitt tillverkas varje dag: 45 st. 
 
Prognosen för efterfrågan av skåp år 2005:  475 000 st. 
 
 
Materialhanteringskostnader 
 
De kostnader som söks är de materialhanteringskostnader som beror på 
omställningar i produktionen. För att få fram kostnaden per omställning gjordes 
uträkningar för materialhanteringen för variantmonteringen, basmonteringen och 
förrådet. Kostnaderna är uträknade med förutsättningarna för dagens 
tillverkning. 
 
Materialhanteringskostnader i variantmonteringen  
Uppskattning: En dubbling av medelbatchstorleken skulle innebära en 
tjugoprocentig minskning av materialtransporter för respektive PNC. 
 
Givet: Åtta materialhanterare skulle påverkas av en förändring av batchstorleken 
vars sammanlagda årslön är:   
 

kr 00080020003508 =×  
 
En 20 procentig minskning skulle leda till en årlig besparing på: 
 

kr 0005600.2 0008002 =×  
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Med antagandet att kostnaden är proportionerlig mot antalet omställningar 
skulle en dubblering innebära hälften så många omställningar, från 16425 till 
8213 stycken per år. Slås den årliga besparingen ut på dessa PNC-byten innebär 
det att 560 000 kr sparas vid en minskning av 8213 omställningar, eller 68,2 
kr/omställning.  
 
Materialhanteringskostnader i basmonteringen 
Uppskattning: Vid M2 och M4 består materialbyten på grund av omställningar 
av 10 % av lagledarnas arbete. Vid M3 och M5 är siffran 30 %.  
 
De åtta lagledarnas löner leder till följande kostnader för M2 och M4: 
 

ningkr/omställ 18,51
73225

0003801,08 =
×

××

 
 
Och för M3 och M5: 
 

ningkr/omställ 55,53
73225

0003803,08 =
×

××  

 
Eftersom det går fler skåp på M2 och M4 än M3 och M5 viktades kostnaden på 
timtakten och den viktade medelkostnaden blev enligt tabellen nedan. 
 

Lina M2 M3 M4 M5 

Viktningstal mot takt 0,31 0,18 0,30 0,20 

Kostnad/omställning 18,51 55,53 18,51 55,53 

Viktad medelkostnad 5,73 10,25 5,62 11,24 
Tabell 5.1 

 
Vid en summering av de viktade medelkostnaderna fås kostnaden 32,8 kronor 
per omställning.    
 
Materialhanteringskostnader i förrådet 
Uppskattning: En halv tjänst sparas vid en dubblering av batchstorleken. 
Besparing: 350 000 kr/år vid en minskning av 8213 omställningar. 
 
Antagandet att omställningarna och lönekostnaden är proportionerlig ger en 
kostnad på: 
 

ningkr/omställ6,42
8213

000350 =  
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Sammanlagd materialhanteringskostnad 
Den sammanlagda transportkostnaden blir då: 
 

ningkr/omställ 1456,422,680,37 =++  
 
 
Ställkostnader

   
Ställkostnader för innermantel dörr 
Omställningar vid dagens batchstorlek:  
 
A-omställning: 43,3 st/vecka med ställtiden 20 min.               
B-omställning: 17,3 st/vecka med ställtiden 60 min.  
 
45 olika PNC:n per dag orsakar därmed 12,1 stycken modellomställningar i 
plastformningen.  
 
Vid antagandet att antalet omställningar och modellomställningar är 
proportionerliga leder en omställning i monteringen i snitt till 0,19 A-
omställningar och 0,077 B-omställningar. Kostnaden blir därmed:     
  
 

ningkr/omställ 4,572
6,7225

000350

60
60

077,02
6,7225

000350

60
20

19,0 =×
×

××+×
×

××
 

 
Ställkostnader för innermantel hölje 
Samma förutsättningar som ställkostnader för innermantel dörr förutom 
skillnaden att varje omställning i monteringen innebär 0,18 modellomställningar 
och tar 35 minuter.  
 
Detta ger kostnaden: 
 

 
 
 

 
Ställkostnader för basmonteringen 
Ställkostnaden för basmonteringen är 383,8 kr/omställning. En detaljerad 
beskrivning av genomförd tidsstudie finns i bilaga D. 
 
Summa ställkostnader: 

ningkr/omställ 0,432
6,7225

000350

60
35

18,0 =×
×

××

ningkr/omställ6,5132,4134,5743 =++
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Bilaga D – Tidsstudie av basmonteringen 
 
För att mäta produktionsbortfallet vid en omställning i basmonteringen utfördes 
en tidsstudie enligt följande: 
 
Eftersom skåpen går på ett band klockades skåpen då de lämnade 
basmonteringen. Samma skåpsort klockades två gånger i samma batch. Första 
gången vid omställningen då mellanrummet mellan de fem första skåpen mättes. 
Därefter mättes samma skåpsort precis innan nästa omställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2 Illustrerad beskrivning av tidsstudien 

 
Tidsskillnaderna summerades sedan ihop och differensen beräknades. 
Anledningen till denna mätmetod var att då det uppkommer en ställtid vid en 
omställning trycks de efterföljande skåpen på bandet ihop. Då det blir tätare 
mellan skåpen fås en högre takt än normalt direkt efter en omställning, vilket 
leder till att bortfallet inte blir så stort som ställtiden egentligen orsakar. 19 
mätningar gjordes för basmonteringsbana 2,3 och 4. Då basmonteringsbana 5 
gått ner i takt under undersökningen valdes den att inte tas med. Det har istället 
uppskattats att den har samma differens som basmonteringsbana 3 på grund av 
liknande förhållanden. Resultatet syns i följande tabell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skåp Mätning utförd 

Omställning Omställning 

Mätning utförd 
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Mätning Differens M2 Differens M3  Differens M4 
1 134 144 0 
2 11 0 110 
3 135 157 183 
4 210 19 49 
5 63 351 0 
6 77 107 80 
7 11 0 131 
8 19 147 222 
9 11 343 0 

10 0 90 0 
11 67 103 178 
12 299 181 86 
13 0 1 38 
14 20 620 125 
15 76 204 0 
16 102 187 47 
17 261 195 124 
18 96 108 0 
19 46 146 44 

Medel 86,2 163,3 74,6 
Tabell 5.2 Differensen i sekunder för fem skåp direkt efter omställningen  
mot fem skåp i slutet av batchen. 

 
 
Eftersom körsätt och skåp ständigt förändras valde författarna att använda sig av 
ett viktat medel för produktionsbortfallet. Då det passerar fler skåp på banorna 2 
och 4 än resterande banor resulterar det i en viktning enligt tabell 5.3.  
 
 

  M2 M3+M5 M4 
Timtakt 52 65 51 

Viktningstal 0,31 0,39 0,3 
h/omställning 0,024 0,045 0,021 

Antal berörda personer 54,4 71,9 56,4 
Timlön för montör 204,7 204,7 204,7 

             Tabell 5.3 Viktningsuppgifter 

 
Det viktade medelvärdet för alla banor blir då: 
 

gomställnin/2,413

7,2044,56021,030,07,2049,71045,039,07,2044,54024,031,0

kr=
×××+×××+×××
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Bilaga E – Simulering av basmonteringen 
 
Resultatet blev enligt tabell 5.4.  
 
Förklaring till tabellen: 
 
Teoretisk takt:  
Den takt som skåpen skulle ha haft ifall ett medel av dem använts om de tillverkats på 
parallella monteringsbanor. 
 
Sim. Takt vid 18-batch:  
Den takt som framkom genom simuleringen med 18-batch. Värdet är tagit ur 18-batchrutan 
och är dividerat med antalet timmar som simuleringen körts (100h).   
 
Skåp: 
Denna ruta visar vilka skåp som använts i simuleringen. I första rutan har till exempel fyra 
skåp simulerats, 14 till 17.  
 
18-batch till 162-batch: 
Dessa rutor representerar det antalet skåp som producerats vid de olika batchstorlekarna.  
  

 
 

          
 M2         
 Teoretisk Takt Sim. Takt vid 18-batch Skåp 18-batch 54-batch 90-batch 126-batch 162-batch  

 40,8 skåp/h 41,07 skåp/h 14-17 4107 4073 4057 4051 4042  
 41,25 skåp/h 41,58 skåp/h 19-22 4158 4126 4096 4108 4089  
          
 M3         
 Teoretisk Takt Sim. Takt vid 18-batch Skåp 18 54 90 126 162  

 34,86 skåp/h 33,88 skåp/h 24-26 3388 3344 3350 3335 3334  
 33,1 skåp/h 32,57 skåp/h 28-30 3257 3226 3218 3230 3230  
          
 M4         
 Teoretisk Takt Sim. Takt vid 18-batch Skåp 18 54 90 126 162  

 41,72 skåp/h 42,74 skåp/h 32-33 4274 4200 4187 4181 4175  
 42,55 skåp/h 4296 skåp/h 35-36 4296 4295 4295 4286 4280  
          
 M5         
 Teoretisk Takt Sim. Takt vid 18-batch Skåp 18 54 90 126 162  

 29,66 skåp/h 30,32 skåp/h 38-39 3032 2982 2974 2968 2968  
 29,3 skåp/h 29,56 skåp/h 41-42 2956 2954 2952 2952 2951  
          
          

Tabell 5.4 Simuleringsresultat 
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Bilaga F - Flerlinjekonceptet 
 
 

 
 
 

Produktionslinje 1 Produktionslinje 2 Produktionslinje 3

M1 M2 M3 M4 M5 M6

V1 V2 V3

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Fig. 5.5 Illustration av flerlinjekoncept 
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Bilaga G – Diagram över optimal batchstorlek 
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Diagram 6.1  En medelprodukts batchstorlek för olika efterfrågan 

Diagram 6.2  Storleken på de optimala batchstorlekarna under ett år uppskattat 
från en representativ månad. 
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Bilaga H – Exempel på beräkningar av felaktiga parametervärdens 
påverkan på optimeringsverktyget 
  
 
Godtyckligt skåp: 
 
D = 2000 
P = 2500 
 
Optimal batchstorlek: 63,3 
Kostnad: 49 324 kr 
 
Ny förutsättning:  
– Uppskattningarna av arbetet för materialhanteringskostnaderna för 
basmonteringen är 15 % för lina 3 och 5, och 40 % för lina 2 och 4. 
– Uppskattningen för materialhanteringskostnaderna för variantmonteringen är 
30 % istället för 20 %. 
 
Detta leder till en kostnadsförändring för materialhantering från 145 till 181,6 
kr/omställning, vilket är en ökning på 25 %. 
 
Ny optimal batchstorlek: 64,8 
 
Om kostnaden alltså skulle vara 181,6 istället för 145 kronor per omställning 
kommer inte optimal batchstorlek att tillverkas. En batchstorlek på 63,3 kommer 
att köras istället för 64,8 som skulle ha varit optimalt. Skillnaden i batchstorlek 
är dock endast 2,3 % och den kostnadsdifferens som uppstår vid insättning av 
den felaktiga batchstorleken i kostnadsfunktion (8) är endast 0,026 %.  
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Bilaga I –  Kostnadssamband mellan omställningskostnader och   
        lagerhållningskostnader 
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Diagram 6.3 Sambandet mellan kostnaderna i den använda formeln 




